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 قبل أن نبدأ
 

لب ربنا، منذ أن صُ  ،ن عاًما تقريًبايخمسة وثالثأي بعد مرور  ,م 65عام و نح
ومنذ أن أرسل الروح القدس لكنيسته في  ,السماء ىقام من الموت وصعد إلو 

 ,هناك الكثير من المؤمنين األحياء الذين يتذكرون كل هذا كان ،يوم الخمسين
 ختبروه بأنفسهم!او  هأن ينسوا ما رأوْ  مكنهمال يو 

 
كانوا ؤمنين ولكن معظم الم ,أحياء كانوامن الرسل األصليين  ابعضً  كما أن
اإليمان من خالل تبشير  ىوا إلؤ الجيل الثاني من المؤمنين. لقد جا حينذاك

 .عن طريقهمبالفعل  جددوامن الذين ت وأ ,وشهادة شهود العيان األصليين
 

قائًما بالرغم من وجود إشارات في هذه  ال يزال الهيكلكان  ,وفي أورشليم
 :12 ىإل وأنه سوف يزول سريًعا (انظر مثالً  ،أن أيامه معدودة ىالرسالة إل

لكن ليس  ،كما سبقالديانة اليهودية مستمرة  كانت ،). في أثناء ذلك الوقت27
كل اليهود يتبعون الطرق القديمة. لقد أصبح الكثير منهم مؤمنين مسيحيين، 

 تبت هذه الرسالة لمجموعة من هؤالء المؤمنين.لقد كُ و 
 

 ةرعيَّ أنهم  وإن الرسالة ال تخبرنا بالتحديد أين يوجد أعضاء هذه المجموعة. يبد
وذبائحه توحي  ، ولكن أين هم؟ هل اإلشارات العديدة للهيكل ولفروضهواحدة
 إيطاليا؟في توحي بأنهم  24:13أورشليم؟ أم أن في بأنهم 

 
 
 



 

 
 ماذا؟

 في سبب كتابةليس لدينا شك أبًدا  ولكن ،هذه األسئلة ىكننا اإلجابة علال يم
الرسالة التي قد وصلت إليهم اآلن. إن قارئيها ليسوا في وضع جيد. إن إيمانهم 

). لم 14-12 :3( االضحاللخطر معرَّض ل وه ,المسيح الذي نشأ حديثًاب
 ىحت ميكترث البعض منهيعودوا متلهفين كما كانوا من قبل. في الواقع لم يعد 

ال ينتبهون كثيًرا  ,، بينما الكثير ممن يأتون بالفعل)25:10للكنيسة ( بالذهاب
أن المجموعة بأكملها  ويبد نحدار.اهتمامهم في ا). إن معدل 1:2للوعظ (
 إلقبالمن التلهف وا وبدالً  ،)12:12( لإلحباط. إن أياديهم مسترخية معرضة

حياة البالتقدم في  هتماًما ضئيالً ا، فإنهم يظهرون اإليمانعن  تعليم آخرين ىعل
 عمًقاناهيك عن حقائقه األكثر  ,بداءة اإلنجيل ىتقنوا حت. إنهم لم يُ المسيحية

ن م ىأنهم أصبحوا اآلن في حاجة إل حتى جد�ا). لقد ساءت األمور 12:5(
 ولى.األساسيات األ ىمهم مرة أخر يعلِّ كنيستهم و  ىإليأتي 

 
أمام  همتاثب علىوقت طويل  يمضِ هم! لم بحل  ذلك الذي ,يا له من تغيير 

). لم يعد الوضع هكذا اآلن. 34-32:10يتراجعوا ( دون أننار االضطهاد 
لكانت  ,التقاليد اليهودية مستمرين في ممارسةكانوا  و. لنوا يضعفو ألقد بد

 ،اف بها قانوني� كأعضاء في ديانة معتر  تنظر إليهماإلمبراطورية الرومانية 
ن هم الذين قد سجنهم نيرون مؤخًرا وقتلهم و والمسيحي ،نو ولكنهم مسيحي

 اليهودية؟ لمَ  ىيكون من األفضل التخلي عن المسيحية والعودة إل وأحرقهم. أال
ال تسلك الطريق  ا؟ لمَ قانوني�   كانما ما كنت تفعله قبالنبي ،مجرًما توصف بأنك

هؤالء المؤمنين. عند تداعب  فكرة التخلي عن كل شيء تلهذا كانو األسهل؟ 
 سوف تساعدهمهذه الرسالة ف، كنيستهم. شكًرا هللا ىهذه النقطة تصل رسالة إل

 ن أذهانهم.    مبعاد هذه الفكرة المدمرة است ىجميًعا عل



 

 
 من؟

الوقت  في ليس واضًحا ،الرسالة؟ ما كان واضًحا للقراء األصليين كاتبمن 
هناك ف ين،المرشح أكثر وإن بولس ه ألن الكاتب ال يذكر اسمه. الحالي،

في كل من األسلوب  ى,رسائله األخر و بين هذه الرسالة  لتشابهالكثير من ا
أن  ىباإلضافة إل ,. كل شيء متمركز حول شخص المسيح وعملهىالمحتو و 

 وذلك فما يبد عالوة على). 23:13بتيموثاوس ( وحميمةالكاتب له صلة وثيقة 
"النعمة مع جميعكم"  :الرسالة بجملة ختمحقيقة أن المؤلف  وه ,إثباًتا لهذا

. إن الصلوات ببركة مشابهة لهذهوكل من رسائل بولس تنتهي  ،)24:13(
 ).18:3 تس2 ى. (انظر إلالمتفّردةللنعمة هي نغمة توقيعه طلًبا الختامية 

 
وتشهد القرون أن أغلب الدارسين  ,تاريخ طويلمرَّ عليها إن الكنيسة المسيحية 
السبب الذي جعل بعض و  ،ينيالعبرانالرسالة إلى كاتب  وقد قبلوا أن بولس ه

سلوب، مع أنه في األ بعض التغيير هو حدوث ,ثرهأالناس يتيهون عن تقفي 
االضطهاد راجٌع إلى  وربما هذا، اسمه يوقعنغمة توقيعه بدون أن عزف 

العديد  ُبثَّ الوقت. في الحرب العالمية الثانية  ذلكالرهيب الذي كان سائًدا في 
ل موجات متنوعة اأطو باستخدام  ,قارة أوروبا ىمن برامج الحلفاء اإلذاعية إل
 لفطنونن او بحيث يستطيع المستمع لبرامجهم, ةلكن كانت هناك نغمات خاص

 ,في مثل هذه الظروف التقاط الرسائل الخفية المشفرة داخلها.تحديد مصدرها و 
ال يبقى لديهم إال  ةالشفر لم يستطيعوا فك  وأالنغمة,  نيميزو  الذين ال فإن

لوس، العبرانيين تتضمن أبالرسالة إلى والتخمينات حول من كتب  ،التخمين
القائمة و  ،نيروماال نتوأكيال، وبرنابا، ولوقا، وسيال، وفيلبس الشماس وكليم

 ولأنه . الواقع اهتماملكننا ال نحتاج أن نعيرها أي  ,من ذلك بكثير تحتوي أكثر
تأثير  وأي شخص تحت إشراف أ ورسول أ هاكتبيالعبرانيين لم الرسالة إلى أن 

لكنها قبلتها بتردد  ،مقدس نصها كقبللت ما كانت ىرسول ما، فإن الكنيسة األول
 ن من قبل.و ثير كالإن المؤمنين األوائل قد دندنوا نغمات لم يتعلمها  .جد�ا بسيط



 

 
 لماذا؟

تم إخمادها.  أشبه بنارإيمان العبرانيين لقد كان إن الهدف من الرسالة واضح. 
 فإنك ،حفر تحت السطحوعندما ت ليست مشتعلة, هالكن ،زالت تدخن قليالً  ما

لذلك  ،تماًما ئنطفتفسوف  يكما ه إاذا تركتهو  لدافئة،الجمرات ا من تجد قليال
في اللحظة التي تحدث فيها و  ،المواد المشتعلةمن القش و  ضع القليلال بد من و 

يهاللحياة،  ىأية عالمة أخر  وأ طقطقة  ،لكن بحزم أيًضا ،جميًعا برفق فإنك تهوِّ
عطي القليل من الهواء والوقود فسوف يصبح أُ وٕاذا  ،امرئي�  اجد لهبً ستوبعد قليل 

. يا خمدتا. إن الرسول يكتب رسالته ليضرم من جديد نار العبرانيين التي لهبً 
حماسه خمد روحه و  ضعفتلها من رسالة! إنها تستحق أن يقرأها أي مؤمن 

 .وأصاب سمعه الصمم
 

تعليمه. إن اآليات  والنار الخامدة ه ىإن الوقود الذي يضعه الرسول عل
التي سيتناولها في رسالته. إنه يتحدث  لموضوعات المركزيةانا ل االفتتاحية تقدم

في  .... ... كلمنا : "اهللاشخصيتكلم عن و  ،)1:1م" (.... كلَّ  : "اهللاإعالنعن 
لخطايانا"  : "الذي...صنع بنفسه تطهيًراعمليتكلم عن وهو  ،)2-1:1( ابنه"

 العبرانيين. ىهذا باإليجاز ما تتكلم عنه الرسالة إل .)3:1(
 

  ،هي عن طريق اإلنذار والتحذير ،بها الرسول النار ضرمإن الطريقة التي ي
ه تب: "يجب أن ننمهيبةليعطي إنذارات  خمس مرات، يقطع تعليمه فإننا نجده

احذروا من الكسل واالرتداد....انتبهوا من أن  توا الوعد بالراحة....أكثر...ال تفوِّ 
 : 3 ؛ 4-1:2(مالحظين أال يخيب أحد من نعمة اهللا"  تخطئوا باختياركم....

). وفي 29-25،  17-12 :12 ؛ 31-26 :10؛  8-4 :6 ؛ 1 : 7-4
"لنفعل هذا "أو" لنفعل ذلك"  :قارئيه قائالً  الرسوليحذر  ،مناسبات ال حصر لها

 ، 13 :13 ؛ 28،  1 :12 ؛ 24-22 :10 ؛ 1:6 ؛ 16 ، 11 ، 1:4 ,(كمثال
 مباشرة.للضمير رسالة تتحدث  إنها). 15



 

 
 تقسيم الرسالة

هناك ثالثة عشر ف ,هيكل الرسالة يوضح ،التحذيرو إن هذا التوازن بين التعليم 
للنهاية أغلبه  19:10 أغلبه تعليم، ومن 18:10 ىأصحاًحا. من البداية حت

 فالرسالة إًذا تتكون من قسمين أساسيين. ،تحذير
 

 األسئلةيجيب الرسول عن  ،18:10 الذي ينتهي بعددفي القسم األول 
"لماذا ال نعود لليهودية؟ ما الذي لدينا : العبرانيين ومؤمن اي يطرحهتال ةالمفتاحي

 "،"دعوني أريكم ما لدينا :أن الكاتب يقولوكلم يكن لدينا من قبل؟" و كمسيحيين 
الكاهن و الكاهن الفادي، و ، اإللهيثم يخبرهم عن الرب يسوع المسيح، الكاهن 

" هي مثل هذا "لنا رئيس كهنةي. بدألالكاهن او الكاهن الكامل، و الرسول، 
 ).1:8( بالنصر ةبتهجرسالته الم

 
 : "فإذ لنا أيها اإلخوة...لنتقدم.." منالرسالةتلخص باقي  25-19 :10األعداد

, أال الحقيقة المجيدة ىلمعتمد كلية علينتقل الرسول أساًسا للتحذير ا 19:10
 ."مثل هذا ، "لنا رئيس كهنةوهي

  
 
 

 ؟ما الذي نبحث عنه
إن الحظنا ف ,سيطبالعبرانيين عن طريق هذا التفسير ال إلى رسالةال ندرسبينما 

 دراستنا. يثريسوف إن ذلك ف ,عدًدا من سماتها المفتاحية
 

ةهناك بعض  لئ  كلمة هيو  جد�ا،هذه الكلمات واضحة  ىالمفتاحية. إحد ئكقك
لمسيح ن لنا أن اسوف يستخدم الرسول هذه الكلمة عدة مرات ليبيِّ  ."أفضل"

خر هناك كلمات أُ و هارون. و يشوع و  ىأعظم من األنبياء والمالئكة وموس



 

 و      "إيمان" و "دم" و "سماوي" و شارك"ت" و "أبدي" و مفتاحية وهي "كامل"
 "خدمة" و"محبة". و "رئيس كهنة" و "ابن" و "عهد" و "ذبيحة"

 
ةهناك بعض و  لهصهعئ المسيح الموضوعات هي شخص هذه  ،المفتاحية ئك

العالقة و ما سوف يفعله)، و ما يفعله و عمل المسيح (ما الذي فعله و ، (من هو)
العصيان، واإليمان، واالختبار و بين العهد القديم والجديد، وخطايا عدم اإليمان 

 الروحي.   وعلينا أن نقيس النم يجب والتأديب، وكيف
 

مالئكة اهللا؟ و ابن اهللا  :بين المفتاحية. ما هي الفروق ختالفاتالا أوجهوهناك 
ويسوع ابن اهللا؟ راحة كنعان وراحة اهللا؟ كهنوت هارون  ىخادم اهللا موس

وكهنوت المسيح؟ الطفولة الروحية والنضج الروحي؟ االرتداد والمثابرة؟ ذبائح 
العهد القديم وذبيحة المسيح؟ اإليمان والعيان؟ جبل سيناء وجبل صهيون؟ 

 كل هذا. تضح لنااكون قد يد أن ب ال رسالةعندما ننتهي من ال
 

 هميةاأل
هل لديك  العبرانيين للمؤمنين اليوم؟ ىأهمية الرسالة إل رقدِّ من يستطيع أن ي

ب عن العهد تِ مشكلة في فهم العهد القديم؟ إن العبرانيين هي أفضل تفسير كُ 
إنها تعلن الهدف وراء كل  بواته.نتشرح تحقيق و  ،القديم. إنها تفسر تاريخه

العبادة. إن لها قيمة عظيمة في مساعدتنا لفهم سفر الالويين بإظهار  ينقوان
 - المسيح ىا تشير إلرموزً الذبائح كانت و هذه المراسم  - أهمية فرائضه المعقدة

 للخطية، الكاهن الحقيقي والوسيط الوحيد بين اهللا واإلنسان. مىالذبيحة العظ
 

المسيح اآلن؟ الكثير من المؤمنين ر بشأن ما يفعله الرب يسوع هل أنت متحيِّ 
ة موضح ،العبرانيين تخبرنا عن شفاعته الرسالة إلى إن  يدركون ذلك جيًدا.ال

شعبه من أرض بيهوه  تىكما أ بلما هي الشفاعة وأهميتها. ليس ذلك فقط، 
الرب يسوع المسيح الذي  فإنأرض الموعد،  أدخلهمالبرية و في  قادهممصر و 



 

يسدد و خالل رحلة حياتنا. إنه يحمينا بنفس الطريقة أخذنا بأمان يخلصنا، 
 أمجاده السماوية! ىبالتأكيد) إلو سوف يأتي بنا أخيًرا (و  ،يدربناو حتياجاتنا ا
 

 دقيقة؟ سوف تجد رسالة العبرانيين الحياة المسيحية أنك سئمتهل تشعر أحياًنا 
بالرغم من  ،أساًساا . من المحتمل أال تكون مؤمًنا حقيقي� جد�ا في هذه النقطة

 د بهعِ ما يَ لكن ليس لديك بالفعل و  ،دعائك بذلك، فلديك الكلمات الصحيحةا
 تكونربما و أ ،امرتد�  تأصبح كا لكنمؤمًنا حقيقي�  تكونربما  والمقدس. أ بالكتا
التقليل من مجد  ىإل الً ايَّ مو بترك اإليمان البسيط في الرب يسوع المسيح  امجربً 

 اإلنجيل.ب مقارنةر خَ األديان واألفكار األُ  وتجد مزايا في ،شخص المسيح وعمله
 

هذه الرسالة العظيمة هي اإلجابة لكل هذه الحاالت. إنها تبين لنا حماقة 
الموجودة  ،ر عنهاعبَّ حياتنا السابقة، ألن البركات الرائعة التي ال يُ  ىالرجوع إل

ة تكرر بطرق إن الرسالال يمكن أن توجد في أي مكان آخر.  ,في المسيح
 وه ,إن الترياق لكل مرض روحي ).3:12روا في الذي" ("تفكَّ  مختلفة القول:

 الرسالة إلى لهذا فإنو  ,الدواء لكل المشاكل الروحية اأفضل للمسيح. إنه نظرة
في كل جمال و  ,في كل مجده وكرامته المسيح رفع ىالعبرانيين تركز عل

في رهبة وحب! انظر إليه! تأمل في  أعد النظرشخصه وأعماله العجيبة. 
ة ملكه. انظر إليه كما عظمومكانته ككاهن و  الكفاريعمله و لوهيته وناسوته أ
عندئذ لن  سبق،ف عليه بشكل أفضل مما . تعرَّ الرسالة هم لنا في هذمقدَّ  وه

 تتركه أبًدا.
 

 ،خلفهمما تركوه لِ  للوراء ينظرون ،من المؤمنين ينالكثير  أن نرىمحزن  وكم ه
طين حبَ ومُ  ،أنهم أعطوا القفا للعالم ىنادمين عل وأن نراهممتمنين الرجوع إليه، 

 أحد مناألنه ال  ،كون حذريننلمسيح! لكن يجب أن ا أتباعألنهم أصبحوا 
الالزمة خطوات كل العلينا جميًعا أن نتخذ  لذا ؛من مثل هذا الفتور ىمستثن



 

 ىكل منا أن يدرس الرسالة إل ىألجل هذا يجب عل ؛لعدم السقوط في االرتداد
 العبرانيين.
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 اهللا قد تكلم
                           4-1: 1 قرأ عبرانيينارجاء 

 



 

 ىهل تشعر بالرغبة في التعرف أكثر عل ؟الً هل تشعر بأن شهيتك قد أثيرت قلي
الرسالة التي تكلمنا عنها في المقدمة؟ لو كانت هذه رغبتك فيمكننا ان نبدأ في 

 .الحال
في مثل هذه الرسالة الرائعة والمفيدة؟ إن الرسول يبدأ مباشرة  تتحفْ ستُ كيف 

 يتبعذهاننا لكل ما ألنا وبذلك يجهز  حقائق موضوعه. إنه يبدأ بتأكيد أربع
 .1الحقائقما هي هذه  ىذلك. دعونا نر 

 
 )2-1:1إعالن مقدس: اهللا تكلم ( أنه حقيقة -1

دل حولها. إن ضميرك الشخصي يعلم الجحتاج تهذه ليست نقطة  ،إله يوجد
تم ي لم ن ما هو شكل اهللا. إنه قد تكلم! الحقيقة أنهأن نخمِّ  ال يلزمنا حقيقة. هاأن
مرأة، لكنه أعلن عن نفسه. لقد جعل نفسه اكتشافه بواسطة رجل ما أو ا

ليس أن  األعظم ما هو واجبنا األعظم. إن واجبنا يتضحوبسبب هذا، ؛ امعروفً 
لما أعلنه اهللا  صغيفلسف أو نخمن ولكن أن نتمعن أو نجادل أو نُ أو ن ساءلنت

"كيف يمكن  :ن نسأله كبشر ليس هوأعن نفسه وأن نطيع. السؤال الذي يجب 
 ؟"لتحديد"ما الذي قاله اهللا با :" ولكن؟أن تكون هذه األشياء

 
 )1:1( إلهيحقيقة العهد القديم كإعالن  -2

ومع ذلك  ,"اقديمً ... حقيقي، "اهللا بعدما كلم إلهيإن العهد القديم هو إعالن 
قل كل ما كان عليه أن يعلينا أن ندرك أنه لم يتكلم في مناسبة واحدة فقط. لم 

لكنه تكلم "في أوقات متعددة". إن العهد القديم هو إعالن  واحدة، ةدفع يقوله
واستمر الحال  ،توقفتكلم ثانية ثم  اوالحقً  توقف،ثم  ًئاشيمتدرج. لقد أعلن اهللا 

 .وهكذا أكثر ثم أكثر وأكثر وهو يعلنهكذا عبر القرون 
 

كان يتكلم بصوت  ابنفس الطريقة. أحيانً  ادائمً  إن اهللا لم يعلن عن نفسه
أن  المعتاد. ىوفي بعض األحيان استخدم الرؤ  ،بإصبعه اكتب شيئً و  ،مسموع

ر عن أفكاره بالكلمات شخص ما بطريقة تجعله يعبِّ  ىيحل علكان روح اهللا 



 

 ,الً لكن لم يكن أي منها كاما. لقد توالت اإلعالنات و التي قصدها اهللا تمامً 
وداود  ىامتياز اختبره بعد عدة سنوات موس وهو ،سمع إبراهيم اهللا يتكلم الً فمث

كلمة اهللا النهائية ألن المسيا  ىم كل منهم أنه لم يحصل علوعلِ  ،نو وآخر 
 اسيتكلم اهللا ثانية أو تحديدً  ىلكنهم لم يعلموا مت ,بعد ىالموعود به لم يكن قد أت

 إعالنه النهائي. ىعطَ سيُ  ىمت
 
أن  اولكن ال يجب أيضً  ،من قيمتهأال يزدري أحد بالعهد القديم أو يقلل  يجب

متقطًعا حقيقي، لكن هذا اإلعالن جاء  إلهيإنه إعالن  ،يزيد من قيمته
 !وغير كاملٍ  - ا، ومتدرجً ا، ومتباينً ومجزًءا
 

 كانوا هءاأن يذكر كل هذا في افتتاحه لرسالته. إن قرَّ  الرسولوكان على 
اليهودية. عليهم أن يعرفوا من  ىيفكرون في التخلي عن مسيحيتهم والرجوع إل
أن  صحيحإعالن غير كامل.  ىالبداية أنهم إن فعلوا هذا، فبذلك سيعودون إل

يريد كل ما  ىال يحتوي عل ،لكن العهد القديم هذا ،اهللا قد تكلم في العهد القديم
 . إنه فقط جزء من الصورة.أن يقوله
 

 أ)2:1( إلهيالمسيح كإعالن  تفّوق -3
األيام األخيرة" تكلم اهللا ثانية. إن الرسول بالطبع يكتب باللغة اليونانية، "في هذه 

خر، وبكلمات أُ  ،أن نترجم كلماته هكذا: "في نهاية تلك األيام" اويمكننا أيضً 
 هو وبما أن هذا اإلعالن ،األخير هو تكلم اهللا ثانية لكن هذه المرة إعالنه
 .هاألخير فليس لديه أي شيء آخر يقول

 
لكنه دائم. إنه ليس  الكنه مكتمل. إنه ليس مؤقتً  اجزئي� اإلعالن ليس  هذا

ولكنه مجسم في  ،ولم يأت من خالل وسائل عديدة ،ولكنه نهائي اتمهيدي� 
 الشخص األعظم.

 



 

ألنه كامل. إنه  أسمى في صفاتهإن إعالن اهللا في الرب يسوع المسيح هو 
من  أسمىعالن آخر. إنه ألنه لن يأتي بعده أي إ ،من حيث الزمان أسمى

ألنه جاء عن طريق ابن  وسيلة،من حيث ال أسمىألنه لنا. إنه  ،ةلغايحيث ا
 الذي جاء من خالل أنبياء بشريين ضعفاء. ،اهللا بعكس العهد القديم

 
أوجه كما أن هناك  ،بين العهدين القديم والجديد الحظ أن هناك اتصاال

لكنه اهللا نفسه. إن الكلمة األخيرة التي يسوع ليس هو أداة اهللا و ف اختالف قوية؛
"ابن" الموجودة هنا هي مركزية لكل  ةوكلم ،قالها اهللا للعالم هي من خالل ابنه

في  حاسمةعند نقاط  ادائمً و سبع مرات  موجودةفهي  ؛العبرانيين ىالرسالة إل
 مجادلة الرسول.

 
 )4-2:1ق المسيح (تفوّ  براهين -4

هذا ما  خالل ابنه.كان من الممكن أن يخبرنا الرسول مباشرة بما قاله اهللا من 
في وصف أمجاد االبن. إنه يفعل فجأة من هذا اندفع  الً ولكن بد ،كنا نتوقعه

من أي شيء آخر  ىأسم اهذا ليظهر لنا أن إعالن اهللا من خالل ابنه هو حقً 
 من قبل. ناهأو عرف ناهاختبر 

 
إنه  ،ة أشياء عنه. إن الرقم سبعة في الكتاب المقدس هامإنه يخبرنا عن سبع

فالرسول يخبرنا عن سبعة أشياء عن االبن كإضافة إلبراز أهمية  ،عدد الكمال
 :ـنحن نراه كفلوهيته ألذهاننا. أكمال المسيح في شخصه وفي إعالن 

 
 "2 عدد"المسيح الوارث  ) أ

ماذا يحدث لثروته عندما يموت؟ تذهب  ،له ابن وحيد جد�ا اغني�  ال شخصً تخيَّ 
كل شيء اآلن أصبح في يدي  وامتيازاته البنه. حقوقه الشرعيةكل و ثروته 
لكن  ،نظار موجهة إليه. بالطبع ال يمكن أن يموت اهللا اآلبكل األاالبن و 

يخص اهللا يخص يستخدم الرسول هذه الصورة ليساعدنا في إدراك أن كل شيء 



 

إن ٕاتمام التاريخ. و وذروة  تاجالمسيح هو وص وجه الخص ىوعل ،لمسيحا
ت عيون الجميع عليه وسيأتي الوقت الذي ستثبَّ  ،المستقبل بالكامل يخصه

 .حقيقتهوسيبصرون 
 
 "2 عدد") المسيح الخالق ب 

 البداية! إن الترجمة اليونانية للعدد اإن المسيح هو نهاية كل شيء، ولكنه أيضً 

ليست فقط البداية  رخَ ". وبكلمات أُ ة(اهللا) األزمنمل تخبرنا أنه "الذي به ع 2
هو  هذا. اأيضً  بين البداية والنهايةوالنهاية بين يدي المسيح ولكن كل شيء 

 الشخص الذي تكلم اهللا من خالله في هذه األيام األخيرة!
 
 "3 عدد"ن علِ ) المسيح المُ ج 

أن يوجد أي  من هو في شخصه قبلو ، انا اآلن من هو المسيح أزلي� فر علقد 
بهاء اهللا.  ٕاشعاعق و هاء مجده (اهللا)، ورسم جوهره ".إنه تألُ بشيء آخر. إنه "

. من الممكن أن اهللا ال ُيرى الالهوتفي جوهر ف ،إنه التمثيل الفعلي لكينونته
أحد اآلب ولم ولن  ىمن اآلب. ال يمكن أن ير  اي� زللد أف فقط لشخص وُ عرَ أن يُ 

الثاني في الثالوث الذي هو  قنوماأل ىيراه أحد قط. إنك تراه من خالل النظر إل
اهللا  شيًئا عنشخص  رأىمن اآلب. كلما  نابًعا بدألا ىإل ىاهللا وسيبقعن يمين 

يسوع هو  من رآه هذا الشخص أو اختبره فإن ,ختبر أي شيء من اهللاأو 
 المسيح.
 
 "3 عدد" الوجودحافظ ) المسيح د 

عالقة المسيح بالكون. ما الذي يمنعه من أن يتحطم أو أن  اآلن لقد عرفنا
؟ لحظة بعد امسك كل ذراته وجزئياته معً ينعدم وجوده؟ ما هي القوة التي تُ 

ما هو التفسير لذلك؟  ،ابعد قرن يستمر موجودً  ا، وقرنً األخرى ولحظة، وسنة تل
إن كلمة المسيح جعلته  ،"يحدث" فحسب الكون ليس شيئً ل الوجود المستمرإن 



 

ه سكنفسها التي تمهي وكلمته هذه  ،لهمكبأمنه سوف تنهيه  وكلمةٌ  ،اموجودً 
 "فيه يقوم الكل". 17 : 1قدمه بولس في كولوسي ما ذاا. هكله معً 
 
 "3 عدد") المسيح الفادي هـ 

 هذا الشخص المجيد الذي يصفه الرسول هو فادي المؤمنين!
 األرض ىلقد نزل من السماء إل 
 هو اهللا ورب الكلو  
 وكان ملجأه زريبة 
 ومهده مصطبة. 
 ين واألدنياءمساكومع الفقراء وال 
 .2األرض ىعاش مخلصنا القدوس عل 

ومات  سال دمهالصليب حيث  ىلقد ذهب وحده إل ذلك؛ولكنه فعل أكثر من 
ر. عصر خطايانا". لقد محا خطية كل مؤمن من كل وبفعله هذا "طهَّ  ،هناك

مع اهللا بأن جعلهم  شركةلقد نظف سجلهم. لقد حطم كل عائق حرمهم من ال
الشخص الذي تصفه هذه  – أنقياء في عينيه. لقد تعامل شخص مع خطاياي

 الذي من خالله تكلم اهللا في هذه األيام األخيرة! – اآليات في كل عظمته
 "3 عدد" ) المسيح الحاكمو

لم يقم  .قام هولكن االصليب، ولكن أين المسيح اآلن؟ إنه ليس ميتً  ىلقد ذهب إل
ابن اهللا األزلي الذي صار إن مجد. تلكنه  فقطلم يصعد  .لكنه صعد فقط

"في يمين العظمة في  مجده السابق، وضعنسان في ماإل – جلس كاهللا اإنسانً 
ليعمله. لم يجلس أي كاهن في  ىأتاألعالي". إنه جالس ألنه أكمل العمل الذي 

 ما أعظم الفارق بالنسبة .العهد القديم أثناء قيامه بدوره، ألن مهمته لم تنتهِ 
 .ُأكملانتهت. لقد  .لن تتكرر ,بدألالتي ُقدمت مرة وٕالى ا ،لمسيح! إن ذبيحتهل

 
 "4 عدد") المسيح األعظم ز



 

 ,أن يجلس في حضرة اهللا ؤجر ي – منهم عظمة األكثر ىحت – مالك ال يوجد أي
مثلهم  اوهو ليس خادمً  ،عن يمينه, لكن المسيح أعظم من أعظم مالك ناهيك

من في الكون و  ىالذي يجلس فيه هو األعل وضعولكنه االبن األزلي. إن الم
ملكه. إنه ميراثه. هذا هو ربنا يسوع المسيح الذي هو نبي (من خالله ي حقه أن

) وملك (يملك 3 عدد ؛اهللا ى(الذي به يأتي الخطاة إل) وكاهن 2 عدد؛ يتكلم اهللا
 .)4-3 له، عددإك

 
 االمسيح. إن كان قلبك باردً  لهذا ، فإنك لم تأتِ االمسيح أبدً  ىإل إن كنت لم تأتِ 
ن كنت تفكر في ترك المسيح، إالمسيح.  هذافإنك بارد تجاه  تجاه المسيح،

 المسيح! هذافإنك تفكر في ترك 
 

شيء أقل قيمة بكثير  وراءترك األعظم والذهاب  االمسيح هو دائمً أن تبتعد عن 
ة. إنه نفايال ىللذهاب إل ,اإلطالق ىعل األعظم مجًداك . إنه ترْ جد�ا جد�ا

 الظلمة الخارجية. إلىللسير  ,ظهرك إلشعاع مجد اهللا كإعطاء
 .إن اسمه عجيب، اسمه عجيب

 اسمه عجيب ربي يسوع.
 الكلسيد إنه الملك القدير، 

 اسمه عجيب ربي يسوع.
 الدهور،كل إنه الراعي العظيم، صخر 

 كل شيء، ىهو اهللا القادر عل
 لتحبه و تعبده،و أمامه،  انحنِ 

 .3اسمه عجيب ربي يسوع
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 تعليم وتحذير
                             4:2-5:1 قرأ عبرانيينارجاء 

 
نساء يفكرون بجدية في ترك الحياة المسيحية و فالرسول يكتب لرجال  اإذً 
مشكلتهم بأن يعرض أمجاد المسيح  عالجالعودة لما كانوا عليه من قبل. إنه يو 

تسيرون في و إن ابتعدتم عنه فإنكم بذلك تعطون القفا إلشعاع مجد اهللا " :أمامهم
 ."الظلمة الخارجية



 

، يتعليم وه 14-5:1أصحاح  :تكون من جزئينتأمامنا اآلن  الفقرة التي
 .يتحذير  وه 4-1:2و

 
 )14-5 عددتعليم (ال -1

بسط العبارة "أعظم من المالئكة" التي استخدمها  وإن الهدف من هذه الفقرة ه
 اكثيرً يفكرون ا لكونهم يهودً  ,لقراء األوائل لهذه الرسالةل ,4 في عدد والرسول للت

المالئكة. إن أحد األسباب التي دفعتهم الحترام القوانين التي وضعها اهللا  في
قد و  ،ة وسطاءمالئكأن هذه القوانين قد بلغتهم عن طريق  وه ى,في أيام موس

بولس في غالطية  كما ذكرها، 53:7استفانوس هذه الحقيقة في أعمال ذكر 
 لرسول أن المسيح،ظهر لهم ارائع! فلذلك كان من المهم أن يُ  و. كم ه19:3
هذا، فكيف  ظهر لهملم يُ  لوو  ،مركز اإلنجيل، أعظم من هذه المالئكة والذي ه

 من العودة لليهودية؟ الً بد ,يستطيع أن يقنعهم بأن يظلوا أوفياء للمسيح
 

 ىيكون له قوة عظيمة لد ,ستخدمه الرسولال الذي كان من الممكن أن الجد
أحد هذه األعداد  .يستشهد بسبعة أعداد من كتابهم المقدس فهو ,قرائه اليهود

 وضعبفعله هذا نجح في و من سفر المزامير.  الباقيصموئيل، بينما 2هي من 
يسوع أعظم من  أال وهي: ,نقطته الرئيسية تشكيلل اتجتمع معً  نقاط,أربع 

 .امنهم كثيرً  ىإنه أسم .المالئكة
 
 )5-4 عددانالبن (الا المالئكة هم فقط مالئكة: المسيح هو )1

). لم 4 عددأعظم من أسمائهم ( األن له اسم ,إن المسيح أعظم من المالئكة
عن و فقط للمسيح  هاقال لكنه ،أنت ابني"": يقل اهللا قط ألحد من المالئكة

. الوالدة األزلية ىيشير إل ،7:2 الذي يستشهد بمزمور 5 ية عددإن بدا المسيح.
. إننا افهًما حقيقي� لكن ال يمكننا أن نفهمه  ،هذا سر يمكننا أن نصفه بكلمات

 مع أنهيدين به لآلب  ،في المسيح وأن كل ما ه ،"الوالدة األزليةنقصد بكلمة "
كان و اآلن،  حادث ا. هذمنذ األزل . إنه مولود من اآلبفي ذاتهنفسه اهللا  وه



 

هذه  . ال يوجد أي مالك يتمتع بمثلاحدث دائمً يستمر يسو طوال الوقت،  حادثًا
 العالقة مع اآلب.

 
ستمر في ،14:7صموئيل 2قتبس من ي الذي ،5 عددالنصف الثاني من الأما 

الثاني في الثالوث. هذه و األول  قنومينالعالقة القائمة بين األ ىفي اإلشارة إل
من  ،لكن تحقق كل اليهودو سليمان،  ىالكلمات في قرينتها األساسية تشير إل

ستغربوا استخدام ي لملذلك و  ؛الذي كان سيأتي ،للمسيا نموذجو أن سليمان مثال 
 اأيضً  (كلمة "مالك" تعني ،الً هذه الكلمات هنا. والمالئكة لكونهم فقط رس

 ؛لكنهم ليسوا اهللا ،كهذه. إنهم مرسلون من اهللا ألقاب مهيبةب القبو ") لم يُ "رسوال
ديانة تفرح  ىإلللعودة  ،ل من ديانة مركزها االبنلذلك فمن الواضح أن التحوُّ 

 هي بمثابة خطوة رجعية للوراء.  ،بالمالئكة
 
 )6 عددالمعبود ( فقط: المسيح هو بَّاد) المالئكة هم عُ 2

لقد  العالم. ىاآلن يذكر مجيئه إلو لقد تحدث الرسول عن وجود المسيح األزلي، 
ال و في العهد القديم،  كثيًرا ما ُتستخدم ،هذه الكلمة الهامة "البكر". ُوصف بأنه

"أول ولم يكن "البكر" ه افي العائلة. أحيانً  الً تشير بالضرورة للطفل المولود أو 
سيكون الذي و  ،في العائلة ااألكبر مقامً  ولكن الكلمة تعني العضو لد"! من وُ 
لكن بالرغم من ذلك  ,عندما يموت األب. إن اهللا اآلب ال يمكن أن يموت الرأس

في السياق و  ،2 عددفي ال عرفناكما  ،"ممسوح"وريثه ال وفإن يسوع المسيح ه
 ية كابن اهللا.بدأللوهية المسيح اأ ىيشير هذا المصطلح إل

 
كإشارة للمسيا اآلتي،  ،والذي قبله كل يهودي هنا، ْقَتبسالم 7:97 في مزمورو 

نهم أعظم من الناس إف ،وبالنسبة للمالئكة ،أن تعبدهمرت فإن كل مالئكة اهللا أُ 
 ،ال تجعل المالئكة أعظم منه اأن المسيح صار إنسانً  لكن حقيقةو في مجدهم، 

القوة. إن و في الطبيعة  اال نهائي�  ، فمن الواضح أنهم أقل منهوباعتبار من هو 
في إشعياء األصحاح السادس، رآهم النبي ف ,خدمتهو دعوتهم هي عبادته 



 

هذا ما أوضحه يوحنا و  ،المسيح هناك ىشعياء رأإ(ألن  فقط ذلكيفعلون 
)، 20-8:2 (لوقا بنفس الطريقة أعلنت المالئكة عن مولده عالنيةو  ،)41:12

كان  لوو )، 43:22 (لوقاه في جثسيماني وْ قوَّ و )، 11:4 ىمتخدموه في البرية (و 
). إن 53:26 ىمته من صليبه بكل سرور (نسينجو  كانوال ،قد طلب منهم

 من المالئكة. االمسيح أعظم كثيرً 
 
 ) 12-7 عداد(األ الخالق المسيح هو مخلوقات:هم فقط  ) المالئكة3
ن أن كالهما يبيِّ  ،مبدأين ىيحتوي عل 4:104 قتبس مزي الذي 7 عددإن 

ل"ي ،. إنها مخلوقاتوعليها الخضوع أدنىالمالئكة هي كائنات  إلى ها" اهللا حوِّ
نوا فكيف يمكن أن يقارَ  ،النار خدامهو كما أن الرياح  اتمامً  ،. إنهم خدامشيء

  ؟ه األشياءهذ شيئا من ليس ، الذيبالمسيح ابن اهللا األزلي
-6:45 تقتبس من مز 9-8 عداداألو  ،ملكو إله  وصف بأنهيهذا المسيح إن 
"االبن األعظم لداود العظيم" كالملك الذي  ىحيث ير  مسياني،مزمور  وهو  ،7

سح كراهية الشر. لقد مُ و البر و . إن سمات ملكه هي العدل بدألبنجاح ل يسود
 . هل يوجد أي دليلوليس المعيَّن)يعني "الممسوح"  المسيح لعرشه ("المسيح

 ن بالمالئكة؟قارَ يمكن أن يُ  الوهية المسيح أوضح من هذا؟ فكيف إذً أ ىعل
 

)؟ 9 ) يكون له إله (عدد8 دلقب باهللا (عدأن المسيح الذي يُ يمكن لكن كيف و 
 ,يجب أن يكون الكتاب المقدس بأكمله في أذهاننا ،هذا السؤال ىلإلجابة عل

إله واحد، هناك ثالثة كلهم اهللا  ىيعلمنا أنه بالرغم من أنه ال يوجد سو  فهو
الروح و اهللا،  واالبن هو اهللا،  و(بالرغم من أنه ال يوجد ثالثة آلهة!) اآلب ه

اآلب  ،. من بين هؤالءبنفس المعنىاهللا  ومن هؤالء ه كلٌّ و  ،اهللا والقدس ه
 وأكبر أ ومع ذلك ال يوجد من هو  ،الثالث والروح القدس هو ، ثانًيااالبن و ، والً أ

دون أن يكف عن كونه  ا،لكن االبن صار إنسانً و  ،أصغر بينهم. ليس هذا فقط
فإن اهللا اآلب إلهه منذ األزل،  ،الثاني في الثالوث قنومباعتباره األو  ،اإلهً 
األشياء محيرة لعقولنا نحن البشر الضعفاء. الشيء كإنسان فاهللا إلهه. كل هذه و 



 

لأال نُ  والصحيح الذي علينا أن نفعله ه  .نجلَّهاأن و ، لكن أن نقبل الحقيقة ؤوِّ
. هنا 27-25 :102 يقتبس الرسول من مز ،12 ىإل 10 عدادبعد ذلك في األ

 بينر ، الذي ال يتغي"الخالق"قال عنه يُ و "الرب"  لهي:لقب المسيح باالسم اإليُ 
تحوي التاريخ كله، موضحة أن المسيح كان  عداداألشياء التي تتغير. هذه األ

سيدوم أكثر من و  ،الخليقة َخَلققد و بذلك منذ األزل)،  وهو قبل الخليقة ( اموجودً 
 ؟ذكر كل هذا عن أي مالك. هل من الممكن أن يُ بدألل وسيبقى ،الخليقة

 
 )14-13 لعددانا( ملكخدام فقط: المسيح مجرَّد المالئكة هم  )4

هي اآلية االفتتاحية  ،الموجودة اآلن في ذهن الرسول ،العهد القديم الفقرة منإن 
أي مالك بالجلوس  مزمور آخر يختص بالمسيح. لم يوَص  وهو  ،110 لمزمور

ينتظر نصره  إذ ،جلس المسيحي حيث بالتحديد وا هنعن يمين اهللا، ولكن ه
أعناق  ىيشوع قادة جيوشه أن يضعوا أرجلهم علكما دعا و  ،أعدائه ىعل األخير
قد غلب كل و سُيرى  االمسيح أيضً  هكذا ،)24:10 المنهزمين (يشوع مأعدائه
 ه.تْ قاومَ  قوةٍ و  شخصٍ 
 

. لكن ُيقاللن و قيل عن أي مالك، و قد سبق ولو من بعيد،  ،ال شيء يشبه هذا
أرواح مخلوقة مرسلة  مفي الالهوت. إنه أقانيم؟ إنهم ليسوا اما هي المالئكة إذً 

كم و هذا  كم هو معبِّرلخدمة المؤمنين.  امن اهللا، ليس فقط لخدمته، لكن أيضً 
لكن نحن  ،بينما تظهر المالئكة في غاية القوة القاع،في  ونبد اآلن! عزٍّ م وه

بالرغم من أننا خلصنا بالفعل، لكن و  ,ليس المالئكةو الذين "سنرث الخالص" 
العلني عند الدينونة األخيرة، واألمجاد  لتبريرامة، واإتمام خالصنا (جسد القي

مكان  ىبالفعل في أعل وننتظرنا. المالئكة موجوديزال ي) الإلخ ...السماوية
 ندين المالئكة حينئذ سوف ،اد أخيرً فيه، بينما نحن سنمجَّ  واكونييمكن أن 

ربنا يسوع المسيح في  بيننا وبينمقارنة  تكون هناكولكن لن  ،)3:6وك1(
أي شخص للعودة  ىُيغرَ ! فلماذا اكثيرً  أدنىستكون المالئكة  م باألولىالمجد، فك



 

 طاءتتمركز حول مجموعة من القوانين المعطاة من خالل وس ،ديانة ىإل
 ؟  ينمالئكي
 

نعيد النظر في االقتباسات السبعة التي اختارها الرسول من العهد  فيما نحنو 
عالقة المسيح األزلية مع  فهي تتناول ،أن نالحظ تسلسلها هممالقديم، من ال

نراه يبدأ العالم  هكذاملكه. و مسحته من اهللا، و العالم،  ىمجيئه إلو اآلب، 
لقد قرأنا  .. إن الرقم سبعة يعني الكمالبدألأعدائه ل ىعل اوسائدً  اينهيه، جالسً و 

 ن المالئكة به؟ . كيف يمكن أن تقارَ املكي تقريًرا
 

فبعد أن قدم تعليمه الرائع لقرائه،  ,عند هذه النقطة مورلكن الرسول ال يترك األو 
 .اخطيرً  ال بإعطائهم تحذيرً واصي
 
 
 
 )4-1 :2تحذير ( -2

 )1 عدد) الخطر الذي واجهوه (أ 
 ،أن كل من أدرك هذا ننتظربسبب هذا و  في ابنه،ة أخير لقد تكلم اهللا بطريقة 
 نفكر أنهم سينتبهو نلسماع ما قاله اهللا من خالله. س اسوف يكون متشوقً 

 .اأخيرً و  افهم ما قاله اهللا تمامً و هم لسماع هنكل ذ نيوجهو و 
 

آخر. لقد قال  نحا طريًقاهتمام العبرانيين اطالق! إن إلا ىلم يحدث هذا عللكن 
 الوقت الذيفي و  ،اهللا كلمته األخيرة للعالم، لكنهم لم يكترثوا بذلك كما ينبغي

 .ا بعيًدا، انحرفوا عنهاله اجاد اكتراثاظهروا بد أن يُ  كان ال
 
البحر  ىفانجرف إل ،قد علق في تيار سريع اكأن قاربً  هنا تبدو الصورةو 
في أمان طالما  وه ،فإن القارب األكثر هشاشة ،ضاع. في مثل هذه الظروفو 



 

 وأ ئالشاط علىما بين الثبات  و. إن االختيار هئالشاط ىت علأنه مثبَّ 
مراسي ثبات من  ايتأكدوا دائمً ال بد أن ر أن العبرانيين فلذلك قد تفكِّ  ؛هالكال

 عوضا عنلكن و  ،الحبال باستمرار اتو يثبِّ و  ،العقدة أكثر ربط مواكِ ُيحو ، مراكبهم
 من ىاألخر الجهة في ذلك، فإن هؤالء المؤمنين اعتقدوا أنهم سيكونون بأمان 

 ،اآلخر وتل امة الحبال، فإنهم يقطعونها واحدً من التأكد من سال الً بدو  ،النهر
 ىالعقدة التي تمسك بهذا الحبل قد أوشكت علو  - حبل واحد ىسو  اآلن لم يتبقَ و 

في الرب يسوع المسيح.  و! إن أمانهم الوحيد هااالنزالق! عليهم أن يفعلوا شيئً 
 ي.بدألالعذاب ا ىإل نو سينزلقإن لم يلتصقوا به، 

 
 

 )4-2 األعدادأعطاه (التحذير الذي  - ا
 الرسول بعد ذلك كما يلي: صياغة ما سيقولهيمكننا 

 طاء منالعهد القديم من خالل وس ناموسعطي لقد أُ  ،"نعم بالتأكيد 2:2
 اشتمل على ذلك الناموسينا. أكما ر  أقل مرتبةهم مخلوقات و  ،المالئكة

 ."بصرامةو  اعقوبات تم تنفيذها تمامً 
 

ب ، فكم بالحري يعاقَ ذلك الناموس قد عوقبواا وْ عصَ  أولئك الذين إن كان" 3:2
لكن و مالئكة،  بواسطةنجيل رسالة اإل عطَ عن اإلنجيل! لم تُ  واابتعد الذينأكثر 

 أولئك - اسمعوه شخصيً  الذينمن الرب نفسه. لقد تأكدت حقيقته لنا من خالل 
معطاة و أعظم،  يهامعطو رسالة عظيمة،  والشهود األصليين. إن اإلنجيل ه

أعظم. هل من  امن الواضح أن االبتعاد عنه يعني بالتأكيد عقابً و بتأكيد أعظم، 
 ؟العقاب" ننا أن نهرب من ذلكيمكّ  ىطالق حتإلا ىج علخرَ مَ 

 
شهود العيان األوائل.  عمالأو "ليس ذلك فقط، لكن اهللا كان يعمل في حياة  4:2
مواهب و ، فوق المعتادةعجائب قوية و معجزات و ات بآي ،خدمتهم أثبت حقيقةلقد 



 

التي وهبها كما شاء، بحيث ال يشك أحد في أن ما سمعه و  ،ر للروح القدسخَ أُ 
 ."إلهيةرسالة  وه

 
 نجو، فكيف يمكننا أن نواالبتعاد عنهاإن لم يكن بإمكانك تجاهل الرسالة األقل 

هذه؟ إن الفشل في زيادة االنتباه  المجيدةو إن أهملنا رسالة الخالص العظيمة 
 قضاء اهللا!   استدعاءبمثابة  وه ،هال
 

عن أي عقيدة  االبتعاد. إن خطيًراجعل االرتداد تإن عظمة اإلنجيل هي ما 
إنه ليس  ،لكن اإلنجيل ليس هكذاو  ،بشري رأيببساطة ابتعاد عن  وه ى،أخر 
. اهللا قد تكلم! إن كلمته األخيرة للبشر هي مجسمة آلراءضمن العديد من ا رأيا

 . ال يوجد أعظم منه.ماهية االبن ىانظر إلفي ابنه. 
 

 ،بمثابة االبتعاد عن أعظم شخص في الكون وه ،إن االبتعاد عن اإلنجيل
الذي ليس و كل أعدائه،  ىالشخص الذي سيطأ بقدميه علو ك، ديَّانخالقك، و 

 لخطايانا. اغيره الخالص، ألنه صنع بنفسه تطهيرً أحد ب
 

 هنا أن يتوقف ليفكر في شكل عالقتكل م الرسالة، يحتاج منعند هذه النقطة 
 ىبه، فهل عالقتي به أقو  ارتبطً ٕان كنت مو ؟ الً به أص مرتبطبالمسيح. هل أنا 

 أم أضعف مما كانت عليه في الماضي؟
 

د التي تربط حبل قَ ن فقط من العُ اف أنه يوجد نوعكتشمن خالل هذه الرسالة سن
ما كانوا عليه من قبل، ع ا: هناك من هم أكثر إحكامً ئمراسي المركب بالشاط

أن  مكننفالت. من الملإل وفي طريقهمن أكثر من قبل فككو هناك من هم مو 
ينزلق أن  مكنلكن كيف يو  ،لكنك مع ذلك ضائعو  ،اآلن معلنا مسيحيتكتكون 

؟ اإلجابة تكمن في كلمة األمر باالرتداد ينتهي بهمو  سمالبابعض المؤمنين 
 اإلهمال. واحدة:
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 اإلنسان يسوع المسيح أعظم من المالئكة
      18 - 5:2 قرأ عبرانيينارجاء 

                       
 ايا له .18-5:2األصحاح  إلىالعبرانيين وصلنا اآلن  إلىفي دراستنا للرسالة 

 ىوضح لنا أن الرب يسوع المسيح صار ابن اإلنسان حتت ا! إنهةرائع فقرةمن 
يمكننا نحن أن نذهب للسماء. لقد  حتىنصير نحن أوالد اهللا. لقد جاء لألرض 

ه. لقد أخذ طبيعتنا لكي تكون لنا طبيعته. لقد رك في برِّ تشحتى نحمل خطايانا 
 لكي يرد لنا كل ما فقدناه في سقوط آدم. اصار إنسانً 

 
فإنه أعظم  يلاوبالت ،اهللا نفسه وله أن المسيح هائه في جدلقد أظهر الرسول لقرَّ 

ألجل هذا، ما الذي يجعلهم يفكرون في العودة لديانة تستمتع و  ؛من المالئكة



 

ومع ذلك فبسبب معرفته بعقلية  عطي بواسطة مالئكة؟ها قد أُ ناموسبحقيقة أن 
صه: ملخَّ ، أذهانهم ساورسي اعتراضً ا بالتأكيد دراية بأن هناك ىعل وهود، فهيلا

 أقل، أصبح الكن عندما صار إنسانً و  ,أعظم من المالئكة، إن يسوع جد�ا ا"حسنً 
فإن كان األمر  ،ُأذلَّ أكثر بآالمهقد م ففي هذه الحالة، من ثَ و من المالئكة، 

 ل حول عظمته؟"جداكيف يمكنك أن تستمر في ال كذلك
 

ظهر أن ن، بدأ الرسول يُ اذهمنطوق في األالمع هذا االعتراض غير إنه 
كابن االنسان.  الكن أيضً و اهللا،  فقط كابنئكة ليس المسيح أعظم من المال

أعظم من المالئكة! إذا كنت ستبتعد عنه، فال يمكنك أن تواسي  اإلنسانيسوع 
لكن نك ابتعدت عن شخص عظيم بقدر أهمية طبيعته اإللهية، إ بالقولنفسك 

القديمة في  ز"ويل"ترنيمة  لقد أصابتطبيعته البشرية.  باعتبار اليس عظيمً 
 :قولها

 يسوعي في شخصه وعظيم ه      
 ..... 1إنسانكو عظيم كإله و ه      
 

آخره. إنه  ىالمؤلف من أول هذا الجزء إل اعليه ي يصرّ التهذه النقطة  هاإن
المسيح لم  سمويظهر لنا أن  13–5في األعداد من ف ،مرحلتين ىيفعل هذا عل

المسيح  سموظهر لنا أن يُ  18–14 في األعداد منو  ،بيننا كإنسان بمجيئه لغَ يُ 
 ألجلنا كإنسان.  بتألمه لغَ يُ لم 
  

–5(األعداد من  بيننا كإنسان بمجيئه يتأثرلم  المسيح سمو -1
13 ( 

 :محاولة صياغته بأسلوب آخرل المؤلف هي إن أسهل طريقة إلدراك جد
 



 

ليس و نوا لخدمة المؤمنين يِّ ) أن المالئكة عُ 14:1( ا"لقد أخبرتكم مسبقً  5:2
 و. قد يبدا. المالئكة لن تحكم أبدً العالم اآلتي وينطبق هذا على ،للتحكم فيهم

 ."ر حقيقة أنهم خداممنا اآلن، لكن هذا ال يغيِّ  ىأنهم أسم
 

واضح  ليس المالئكة. هذاو الذي يملك  و"إن قصد اهللا أن اإلنسان ه 7–6:2
النجوم  إلى. عندما تنظر 6–4:8 ستشهد بمزمورأمن العهد القديم. دعوني 

لكنه و  على اإلطالق،اإلنسان عديم األهمية  والكون، يبد ضخامةتتأمل في و 
لفترة  به. إنه أقل في العظمة من المالئكة عتنييو به،  هتمليس كذلك. إن اهللا م

كرامة لم يهبها ألي من المخلوقات  وأكسبهلكن اهللا قد أعطاه مكانة، و  قصيرة،
 - رخَ صورته. كل المخلوقات األُ  ىعل خلوقفهو مإنه قمة خليقة اهللا، . رخَ األُ 

 !"أقل منه في المرتبة - بما في ذلك المالئكة
 

اهللا بأنه لن يوجد شيء خارج نطاق سيادة اإلنسان ما عدا اهللا  قضى"لقد  8:2
اإلنسان  ال نرىالواقع  ا فيننلكو  ُينسخ وال رجعة فيه،هذا الحكم لم و نفسه، 

الخطية و الموت يرعبه،  نجدسبيل المثال  ىفعل قام،اآلن في هذا الم حتى
 ."هقهر والشيطان يتستعبده، 

 
الذي قصده اهللا  قامفي الم إنسانكاإلنسان  ىنر  بالرغم من أننا اللكن " 9:2
إنسانيته باستخدام  ُأبرز. دعوني قامفي هذا الم  لهممثال اإنسان ىننا نر فإله، 
. اتحد بنا. لقد ُذلِّنالقد كان في وادي  ،اسمه البشري. نحن نراه ويسوع وهاسم 

 ."موتالو  اختبر األلمأقل من المالئكة. لقد  قامبعض الوقت في م ىلقد قض
 



 

قد و  يسوع بيننا,التي أرسلت هي  - الذي ال نستحقهه مَ رَ كَ  - "لقد كانت نعمة اهللا
مرارة الموت. و  ذللكنه اختبر كل و ، فقطال أقصد بذلك أنه مات و  ،ذاق الموت

 ."واحدقد فعل هذا ألجل كل و  ،اختبرهالموت ألنه  وما ه رفإنه يع
 

أنه يقصد أنه  فال يمكنن يسوع مات ألجل "الجميع"، إعندما يقول الرسول 
في  واضحفهذا سيتعارض مع التعليم ال ؛األرض ىمات ألجل كل شخص عل

فر يعني ذلك أن جميع خطايا كل شخص قد كُ بل ر من اإلنجيل، خَ أجزاء أُ 
علينا أن نتذكر أن الكاتب يكتب  عنها، مما يترتب عليه خالص كل البشر.

 ما مات ألجلهم.مثلأن المسيح مات ألجل األمم  ىلليهود. إنه يؤكد عل
 

 Professorنها أحكم من تلك التي دوَّ  9:2 عن عبرانيين تبتال توجد كلمات كُ 
John Murray  :الذي كتب يقول 

أتي سياق؟ إنه يتكلم عن األبناء الكثيرين الذين سيهذا العمن يتكلم المؤلف في 
 س جميًعا من واحد (عددسين الذين هم والمقدِّ )، عن المقدَّ 10 (عدد للمجد بهم
)، وعن األوالد الذين أعطاهم 12 )، عن هؤالء المدعوين إخوة المسيح (عدد11

كلمة "الجميع" الذين من  بمجال وتعريف). إن هذا ما يزودنا 13 اهللا له (عدد
 أتيأجلهم ذاق المسيح الموت. لقد ذاق المسيح بالفعل الموت ألجل كل ابن سي

 إشارة ىلكن ليس هناك أدن ،للمجد وألجل جميع األوالد الذين أعطاهم اهللا له
أولئك المشار  النيابي إلى أبعد منتمديد موت المسيح  ىفي هذا النص عل

 يوهمظهر كيف يمكن أن هذا النص يُ إن السياق. هم بأكثر صراحة في هذا يإل
ال أساس أنه كيف و ، الكفارة غير المحدودةدعم عقيدة غير الدقيق بقتباس الا

 ."2لهذا الزعم



 

 

هذه النقطة. إن فعلنا هذا ب شغلأال نن ولكن األهم من ذلك هو هذا الشرح هام، 
، لكنه يسأل أين يسوع ناقش مدى الكفارةلب ما يقوله الرسول. إنه ال يسنفقد 

 ذلك أعظم من المالئكة. كإنسانأن المسيح  ىيؤكد عل حتى، اآلنالمهان 
الكرامة". دعونا نتوقف عن و بالمجد  كلل"مُ  واإلنسان، اإلنسان الحقيقي، ه

هناك  ،القراءة للحظة. دعونا نتوقف لنتأمل فيما قيل لنا. في هذه اللحظة
ه! اعبدوه! يإلوا التفت! إلهية ةكرام أخذي وهو إنسان، إنسان ممجد في السماء، 

مثل فكرة أنه  - ممكنةبينما نفعل هذا، نكتشف أن بعض األفكار تصبح غير و 
 من المالئكة. أدنى ،كإنسان

 
عمًال الصليب كان  ىالعمل الذي أكمله يسوع عل بل"ليس ذلك فقط،  10:2
إنه وراء كل الكل.  به يكونو هللا، ا موجود ألجلاهللا. إن كل شيء  يستحقه

من الجنس البشري يصبحون أبناءه،  ينكثير  فراًداحدث. إن قصده األزلي أن أ
أي عن طريق  - ِمقداًماللمجد. لقد اختار لتحقيق ذلك  أمانب وأن يحضرهم

 ."يسوع وهالمقدام يريهم الطريق. هذا و خرين اآلشخص يسلك الطريق أمام 
 

 شخص الذي يقود شعبه للخالصاهللا اليجعل أن  من الالئق تماًما"لقد كان 
 لم يكنأن يفعل ذلك من خالل المعاناة. هذا ال يعني أن يسوع و ، الً كام اشخصً 

من خالل صليبه. كيف يمكن أن تكون  الً أنه كان عليه أن يصبح كامو ، الً كام
تعني أن المسيح  إنها باألحرى؟ اهللا وص هأن المخلِّ ب علًمافكرة كهذه صحيحة، 

. كان عليه أن اآلالمبدون  ،صكمخلِّ  على اإلطالقكان سيكون غير مؤثر 
"األبناء  به صيخلِّ يمكنه أن يسلك هذا المسار. ال يوجد أي طريق آخر كان 

 ."للمجد أتي بهميو الكثيرين" 



 

 
هؤالء الذين يخلصهم. إنه الشخص الذي و بين المسيح  اتحاد"هناك  11:2

 يشق الطريقن. إنه األخ األكبر الذي و ز فرَ ا، وهكذا فإنهم المُ يفرزهم ليخلصو 
بسبب الحميمية في و ه. نيتبعو و من عمله  يستفيدونهم من و ، دغالداخل األ

 ال يستحي بأن يدعوهم "إخوة". و رتباطه بهؤالء الذين يخلصهم، فها
الجميع قتباسات من العهد القديم. ات ذلك لكم من ثالثة ثبْ "دعوني أُ  12:2-13

 ىا ير من الواضح هناك أن المسيَّ و ، مسيَّانيمزمور  وه 22:22 ون بأن مزيقرُّ 
ا) يضع أن المسيح اآلتي (المسيَّ  ىير  17:8ٕاشعياء و  ،كل شعب اهللا كإخوته

، والعدد التاليخوته. إل ومشابهتهإنسانيته  كال من ثبتهكذا يُ و ثقته في اهللا، 
أكثر  أنهلكن أال توافق و أوالده، و إشعياء  إلى ةشار إفي األصل  18:8 إشعياء

 في السماء؟" شعبهاقتباس مناسب لوصف ما يقوله ربنا يسوع المسيح عن 
 

أن الرب يسوع بمن الصعب أن يجادل أي شخص  وهكذا يوضح الرسول أنه
 أساس أنه جاء بيننا كإنسان: ىمن المالئكة عل ىأدن والمسيح ه

 من المالئكة. ىليس أدن كإنسانألن اإلنسان * 
 .اإلهي�  تكريما تلقَّىوم ييلا لقد تمجد المسيح كإنسان وهو* 
ص أي شخص بدون أن يصبح إنساًنا، ولكن أن يخلِّ  في إمكانهلم يكن * 

 هذا تمم قصد اهللا الخاص. بفعله 
يخلصهم، ويقدمهم لعندما صار إنسانا أصبح يشابه تماًما هؤالء الذين جاء * 

 أوالد اهللا.كفي السماء كإخوته و 
هي: إن كنت تفكر في التخلي عن  والخالصة المتضمنة وغير المذكورة* 

 تفكر في التخلي عنه! الذيالمسيح هو  فهذاالمسيح، 
 



 

   )18-14:2( ألجلنا كإنسان بآالمه يتأثرالمسيح لم  سمو  -2
جدل الرسول كثيًرا، مؤمنين أن  نعيد صياغةفي هذا الشرح المختصر سوف 

أفكاره. لقد فعلنا ذلك بالفعل، واآلن  تسلسلغالًبا لفهم  لفضلىهي اهذه الطريقة 
 سنفعلها ثانية:

ولكي  ،إنهم لحم ودم ."هؤالء الذين مات المسيح ألجلهم هم بشر 14:2-15
أيًضا. ليس ذلك فقط، لكنه مات،  ، أصبح إنساًنا هولهالمسيح اإلفيخلصهم 

 ."قوة الشيطان أبطلوبهذا الموت 
ه صغائالجنس البشري كنتيجة إل ىالموت للحظة. إنه شيء جاء علر في "فكِّ 

كل  ىالشيطان. لقد فرض عل عملللشيطان في جنة عدن. إنه نتيجة مباشرة ل
بد أن  منه. الفي ُرعٍب ر في الحياة سيها. إننا نفكَّ مرأة عبودية ال يمكن ارجل و 

  "الشيطان قد ضحك كثيًرا!
 

بدًال من شعبه، وذاق مرارته  ابشري�  امات موتً ر كل هذا. لقد "لكن المسيح غيَّ 
واآلن بالرغم من أن الموت الجسدي ما زال  ،نفسه ىولعنته. لقد حمله عل

صنا المسيح من االستبداد وجود. لقد خلَّ  لهما موجوًدا، فإن شوكته ورعبه لم يعد
 "الذي فرضه الشيطان علينا!

 
آالم  عن طريقما، لكن  مالك بواسطةكسر "الحظ أن هذا االستبداد لم يُ 

ال بأن المسيح عندما جدالمسيح. يا له من نصر عجيب! فكيف يمكن إًذا ال
  "من المالئكة؟ ىعتباره أدناصار إنساًنا، وباألخص عندما تألم، يمكن 



 

 - ليحقق هذا النصر، لكنه جاء من نسل إبراهيم مالكا"لم يصبح يسوع  16:2

 ينعِ ولم يكن الهدف من ذلك كله أن يُ  ،تم العمل بهذه الكيفيةأي يهودي! 
 . "المالئكة، بل البشر

 
لم يكن قد صار  ولو ،إخوته في كل شيء شبهبد أن ي "ولذلك كان ال 17:2

 - اهللا يصالحنا معأحًدا . نحن نحتاج هص الذي يحتاجونصبح المخلِّ أهكذا، لما 

بد أن يكون  الو  ،اجنايا الحت، متفهمً ايجب أن يكون رحيمً و  ،أي رئيس كهنة
بد أن يصنع كفارة عن خطايانا،  أميًنا، ويفعل كل المطلوب من جانب اهللا. ال

يسوع كل هذا عندما  تحقق فيًال إياه إلى نفسه. لقد ا غضب اهللا ومحوِّ رافعً 
 ."بكل معنى الكلمة ص الذي نحتاجهصار إنساًنا. إنه المخلِّ 

 
آالمنا وتجاربنا،  َبةَحلَ بعض الوقت في  ىبسبب أنه قض تحديد"وبال 18:2

ين وينقذ الموجودين بهذه عِ واختبر بنفسه ألم أكثر التجارب شدة، فبإمكانه أن يُ 
 ؛هذا النحو ىص علالمخلِّ  ألنه صار إنساًنا، أصبح هو تحديدوبال ،وميلا بةلَ حَ ال

هود أن تفعلوا)، ولكن اليأيها  نبه (كما تميلو  ىزدرَ ال يجب أن يُ ذلك لونتيجة 
مأن ي  ."هيإل لجأواوأن ت كرَّ

 

نه من خالل أالواقع  بلال، كبآالمه ألجلنا كإنسان.  صينقُ المسيح ال  سموَّ "إن 
عندما  - ه. ما ال يستطيع أي مالك أن يفعله، قد فعله هوسموُّ  هذه اآلالم ظهر

 ."من خالل آالمهو  اصار إنسانً 
 



 

وا هذه الرسالة، ؤ أول من قر  أذهانالمسيح تأسس في  سموإن ، نقول ىمرة أخر 
لكن و ، ةصعب فقرة. لقد درسنا اهذا في أذهاننا نحن أيضً  ترسخأن ي وأرجو
 واضحة:  ادروسه

 
المجد. إنه يفعل ذلك من  ىأوالد كثيرين إلب أن يأتيإن اهللا نفسه مرتبط ب* 

 نه يجدو نطريًقا ألجل آخرين، الذين عندما يتبعو  شقي شخصٍ  - ِمقدامخالل 
 إلى السماء. قودهمأنه ي

، لكنه أخونا أيًضا. إنه يفرزنا، ونحن مفرزون ِمقداُمنا إن المسيح هو* 
ال نه فإ، عليه نحبغض النظر عما نإذ  !فكم عظيم حبه لنا مجيد،لمستقبل 

 .يستحي بنا
لكن شوكته و  باقٍ . الموت وفاز بخالصنالقد واجه أخونا األكبر كل أعدائنا * 

إنه ليس  ."موت" الناسه سميمما ي ىنخش الأ. يجب انتهت سطوتهو  انُتزعت
 المجد.إلى مدخل ال ىسو 

لن يطلقنا منها أبًدا. كل تجربة نواجهها  ٕاحكاملقد أمسك المسيح بنا بقبضة و  *
 ،التجارب التي مر بها المسيح بالفعل. كل طريق مظلم نسلك فيه ىهي إحد

هو. ال توجد . ال يوجد شيء مما نواجهه لم يواجهه قبلنافيه  قد سلك هو
 معونته. منفيها ُنحرم مناسبة 

بعد عنا غضب أا، بحيث تام�  تعامال مع خطاياناتعامل أنه  هو الكلوأفضل  *
شخص يفهمنا  فيها . إن قضيتنا في السماء ينوب عنابداألٕالى و  مرةً  اهللا
 هللا.ا شخص ُيِسرُّ اًما، مت
 



 

. ال يوجد أعظم شيءإلى ال كل مالك  لءيتضا ومن يكون، يسوعبفي المقارنة 
م أكثر منه. أن تلتصق به يعني كرَّ ال أحد مُ و منه،  أمجدال أحد و من المسيح، 

في  بدألل اصً أن تكون مخلَّ و أنك في أمان تام في كل لحظة في هذه الحياة، 
، مجداإلنسان كلي ال - يعني أن تبتعد عن اإللهفأن تتركه ا أمَّ  ،الحياة اآلتية

لخطاة العاجزين. ل أن يقدم صالحاالوحيد الذي باستطاعته  أن ترفض الشخصو 
بال و عند الموت،  عزاءأن تكون بال و السير بال مرشد في هذه الحياة،  عنيإنه ي

 ية.بدألرجاء في ا
 

 هيهذه  - نا أي شيء، فليس لإن تركناه .شيءفلنا كل  ،إذا كان لنا المسيح
 العبرانيين! إلىرسالة الرسالة 
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 رتداد ال خطر ا
                            1:4 ـ1:3 قرأ عبرانيينارجاء 

 
بإنجيل المسيح من أجل  عن االلتزام أن يكفُّواا يفكرون جدي�  عبرانيينإن ال

والرسول يكتب لهم ليقنعهم بأن يروا األمور بشكل  ،الرجوع ليهوديتهم السابقة
، ولكن اهذ تصرفهموضحا أين سيؤدي بهم أن مختلف. إن أصحاحيه األوليْ 

سلحة أفالمؤلف لديه عدة  ؛لهم خطر االرتداد يفصِّلة، صراحاآلن وبأكثر 
ومن هناك، وفي  ،الحضاألول يستخدم  العددمختلفة في دار أسلحته. في 

رسل في است 1:4 ىحت 7 عددثم من ال ،التعليم ى، ينتقل إل6-2من  عداداأل
نتابع جداله عن قرب قبل أن نستخلص منه بضعة تطبيقات  وسوف ،ذيرحالت

 ألنفسنا.
 

 شرح .1
 

 )1:3( َحضّْ  )1



 

 روافكِّ  - توا أفكاركم عليهروا في يسوع المسيح. ثبِّ "في ضوء ما قلت، فكِّ  1:3
فرزتم عن اآلخرين ن. لقد أُ و ز فرَ ن"، هذا يعني مُ و أنتم "مقدس .، وتأملواوادرسوا

ر البكة، ويسوع المسيح هو األخ إلهيفرزتم هللا. أنتم "إخوة"، أعضاء في عائلة وأُ 
المسيح  هملم يدعُ  .نو هذا ألنكم قبلتم "دعوة" لم يقبلها آخر  ،في هذه العائلة

! إن أصل فما أعظم تميُّزكموا عن طريق دعوة اإلنجيل القوية, غيَّر بروحه ولم يت
 بنفسه في نفوسكم، وأقنعكم بخطيتكم،دعوتكم هو "سماوي". لقد تكلم اهللا 

 يسوع المسيح باإليمان.  والبَ ككم لتقوحرَّ  حقيقة اإلنجيل، ودفعكم لتفهموا
 

هو رسول  اليهودية،  ىوهارون. إن موس ىموس ى"إن اليهودية تنظر للخلف إل
. وصل ناموسهرسل"، وهو الذي أرسله اهللا ليألن كلمة "رسول" تعني "شخص مُ 

ن بين اهللا وشعب إسرائيل، وكل أول رئيس كهنة، الوسيط المعيَّ كان هارون هو 
 .نسل هارونة اليهود هم من هنك
 

 ،أي الرسول ورئيس الكهنة ،من هاتين الوظيفتين كال فإن ،"في رسالة اإلنجيل
ن) يسوع (اسمه البشري). ن في شخص واحد، المسيح (المسيا المعيَّ ادهما موحَّ 

حيث لوا عنه، . ال تتحوَّ ىكم بالفعل كم هو أعظم وأسمنت لروا فيه، لقد بيَّ تفكَّ 
ه. ال تنهوا العالقة معه. بوا غدر تفعلوا هذا. ال ت أنكم واقعون تحت إغراء أن

 ."في التفكير فيه اقضوا وقتً ا
 يسوع، علىل عينيك حوِّ           
 وجهه الرائع، تفرَّس في          
 العالم بشكل غريب فسيخفت بريق          
 .1في ضوء مجده ونعمته          

 
 )6-2 :3تعليم (  )2
جعل القراء األوائل يعترافنا" ساكر "رسول ورئيس كهنة ذِ فإن شرحنا، و سبق كما 

أعظم من ا حق� وهارون. هل الرب يسوع المسيح  ىالفور في موس ىيفكرون عل



 

ن؟ سوف يوضح الرسول أنه أعظم. كل ما سيقوله فيما بعد عن خدمة ربنا هذيْ 
ر ظهِ لكنه ال ينتظر ليُ  ،أنه أعظم من هارون يوضح جلي�اكرئيس كهنة سوف 

 من التعليم.  فقرةال ههو موضوع هذ ا. هذىأن المسيح أعظم من موس
 
قد فعل ما ل .بالثقة اجديرً كانت أمانته. كان  ىإن الشيء العظيم في موس 2 :3

كان لكلفه به اهللا. لو كان قد فشل في ذلك، لما استمع فرعون لكلمة اهللا و 
ذلك كان شعب  ىن سيسلمون بالخضوع لطلبات فرعون. باإلضافة إلو اإلسرائيلي

يعودون لمصر من البرية، وما كانوا و إسرائيل سينسحبون عند البحر األحمر، 
 حدود كنعان أو يدخلونها.     ىإل ايصلو ل
هذا يعني أن شعب إسرائيل  .كل بيته" علىأميًنا! كان أميًنا " كان ىلكن موسو 

في العمل الذي قام به  ،جديًرا بالثقة تماًما ىكان شعب اهللا وعائلته، وكان موس
 في وسطهم.

 
اهللا ليعمله. لو كان قد  أرسلهوبالمثل كان المسيح أميًنا في كل العمل الذي 

و لم أو كان قد رفض أن يتألم ويموت، أاإلطالق،  ىأذعن ألي تجارب عل
لكن الرب يسوع  ؛في أي مكان ئأي خاط َص لُ يعمل مشيئة اآلب، لما خَ 

والحظ أن هذا هو الترتيب الذي وضعه  - ىموس كما كانالمسيح كان أميًنا، 
 الرسول.  

 
باني ، كما أن ىحترام أكثر بكثير من موسالكن المسيح مستحق لكرامة و  3:3

 أكثر من البيت الذي يبنيه. كرامةمستحق ل لبيتا
 

، بما في األشياءكل  ىهذا ألن يسوع المسيح هو اهللا، واهللا هو الذي بن 4:3
 ذلك بيت إسرائيل.

 



 

لكن المسيح ليس  ،في هذا المسكن كما رأيناكخادم أميًنا  ىكان موس 5:3
 بنه األزلي كما رأينا أيًضا.اخادم اهللا، لكنه 

 
تماًما عن الخدام،  امختلفً  ا، يكون لالبن والوارث وضعً من البيوت أي بيت 6:3

وبالطبع المسكن  ،ىوبالتالي فالمسيح مستحق لكرامة ال نهائية أكثر من موس
 حقيقيليس هو بيت إسرائيل القديم في التاريخ، لكنه إسرائيل ال المذكور هنا

ثقتهم  تسقطن يمكن أ. إنه جماعة من الناس ال كانت األمة صورة لهالذي 
 ون باستمراريسرُّ إنه الرجال والنساء واألطفال الذين  .وٕايمانهم في المسيح

العديد من القراء  بد وأنه فاجأ ال 6 عددإن ال الرجاء الذي وضعوا قلوبهم عليه.ب
أعضاء في  ن نكونالكثير من القراء اليوم. الواقع أننا ل ئفاجياألصليين، كما 

 النهاية. ىعائلة اهللا وبيته إال إذا آمنا، واستمر إيماننا حت
 

صفة م بفي ذلك. إن اإلنجيل يعلِّ  َملي�ا هذا واضح إن كنا مستعدين للتفكير
في نظر اهللا،  اجديد اموقف فقطمنحوا صين ال يُ أن كل الناس المخلَّ  مستمرة

رهم في الداخل. هؤالء الذين يغيِّ  كامال الكنهم أيًضا يأخذون طبيعة جديدة وتغيير 
أحد أنه مؤمن، ولكن صار واضًحا فيما بعد أن  ىدعا. إن بدألرهم لاهللا، يغيِّ 

، أو أن إيمانه هو فقط شيء وقتي، هذا ألنه ليس تقديًساحياته لم تصبح أكثر 
 اإلطالق. ىمؤمًنا حقيقًيا عل

 
كتابي الذي التعليم البين " و اأبدي اضمانبين ما يسميه الناس " شاسعهناك فرق 

ي" بدألا ضمان"ال ـالذين يتمسكون بف ؛عادة "مثابرة القديسين النهائية" يسمَّى
عتبر بد أن يُ  أنه قبل المسيح ال يعأن أي شخص يدَّ بنطباع العادة يعطون ا

لو "ارتدوا" الحًقا  ى، حتبدألمؤمنا حقيقيا. إنهم في أمان في الوقت الحالي ول
بركة اهللا في هذه الحياة،  ن. قد يفقدو ىمع الرب مرة أخر علًنا ولم يسلكوا 

 ولكنهم لن يهلكوا أبًدا.  
 



 

في هذه  تم التشديد عليها بصفة خاصة"إن مثابرة القديسين النهائية"، والتي 
األشياء بشكل مختلف تماًما.  ىإل في الواقع العبرانيين، تنظر ىالرسالة إل

نخفاضات، وال الرتفاعات واالعديد من اأن المؤمنين الحقيقيين لديهم ال صحيح
ا عن الرب، بعيًدا جد�  يبتعدونقد , فيوجد من هو كامل منهم في هذه الحياة

لكنهم ال يستطيعون أن يظلوا بعيدين. لقد  ،تماًما كما فعل بطرس عندما أنكره
فيعودون للرب،  ،وا من الداخل، وطبيعتهم الجديدة تعلن دائًما أنها موجودةغيرَّ ت
 . العودة إليهعن المسيح دون  نضو عرِ نمون في القوة الروحية والفهم، وال يُ يو 
 

االعتراف بالمسيح لم  ذلكن أل، فهذا بدألعترف شخص بالمسيح، ثم تركه لاإن 
ا. إن الضمان إلهي�  رايتغي الشخص لم يتغير ذلك. على اإلطالقا يكن حقيقي� 

أنك ابن هللا هو أنك تستمر في اإليمان دائًما رغًما عن على الوحيد األكيد 
. إن لم تظهر عليك أية عالمات للتقديس، أو األسوأ من ضعفاتك وقصورك

 نفهم ذلك جيًدا,أن  من المهم فقد.عن الرب يسوع المسيح، فستُ  ابتعدتذلك إن 
وها  ،ناآل اندرسه فقرة التيفلن نتمكن أبًدا من متابعة القسم الثالث من الوٕاال 
 نأتي اآلن لهذا القسم. نحن

 
 )1:4-7:3( تحذير) 3    

!) إنهم إن ويخبرنالعبرانيين (ا سيخبرالرسول.  تحذيرسيكون  ذامن الواضح ما
 ؛ألنهم ال ينتمون للمسيح سيكون هذافالنهاية،  ىلم يستمروا في اإليمان حت

والمقتبس في ، 11-7:95 مز ىأشار إل ولكي يقوم بذلك ،فقدونلذلك فسيُ 
أن الدخول ألرض الميعاد بم يعلِّ االقتباس من أصحاحنا. هذا  11-7 عداداأل

في  ,الذي خرج من مصر ,الجيلهالك والواقع أن  ،كان مشروًطا بالطاعة
اهللا في البرية وتمردوا عليه، فهلكوا  انسلط مواو قاالبرية لم يكن صدفة. لقد 

 هناك. 
 



 

 ،في مصر ممن عبوديته ,ا وخارًقا للطبيعةبً عجيقد اختبر هذا الشعب خالًصا ل
سيناء. لقد كان اهللا يسدد احتياجاتهم بصورة يومية،  فيوقد قبلوا إعالًنا رائًعا 

"نحن في  :وكانوا شهوًدا لمعجزات غير عادية. كان بإمكانهم أن يقولوا ويغنوا
ا....." بً عجيلقد اختبرنا تغييًرا  ..... اهللا عنا حاربلقد  .... طريقنا لكنعان

 هملكنهم لم يدخلوا أرض الموعد! لقد هلكوا جميًعا في البرية، تماًما كما توعد
 اهللا.

  :12 عددجدال الرسول من ال نوجزمع أخذ هذا في االعتبار، دعونا اآلن 
 

"احترسوا! احترسوا، لئال يحدث معكم نفس الشيء، لئال تقعوا في إهمال  12:3
عدم اإليمان و  نفس العناد ى قلوبكميستولي عل، لئال نيْ عمد وعصيان مماثلمت

 عن اهللا الحي!" فتنفصلوا - الشرير
 

من فاليومي. إن الخطية مخادعة،  وعظالسبيل لمنع حدوث هذا هو بالو " 13:3
لذلك يجب عليكم جميًعا أن تشجعوا  ؛ا أن تصبحوا قساة القلوبالسهل جد� 

 ."وا في اإليمانتثبتوتعظوا بعضكم بعًضا ل
 

 ."طالما ثبتنا فقطإن ظللنا كما بدأنا،  فقط"فإننا نستفيد مما فعله المسيح  14:3
 

شدد ي"إن المثابرة ليست شيًئا نفكر فيه غًدا، ولكن اليوم، وكل يوم، كما  15:3
ذلك. ال تغلقوا قلوبكم عن أي شيء قاله اهللا. ال تقاوموا،  ىعل المقتبس المزمور

. "اليوم" هي الكلمة ةالمقدس دريباتعن الت أو تتمردوا أو تتذمروا. ال تتراخوا
 لحياة المسيحية.في االمفتاحية 

    
 ؛"اوفي كل مناسبة بدأ هذا االرتداد "يومً  ،"إن االرتداد حدث في الماضي

 غًدا ليس .أن تكونوا فعيشوا إًذا هذا اليوم جيًدا. ركزوا لتكونوا مؤمنين كما يجب

ليس فقط خالل األوقات المثيرة في المؤتمرات العظيمة، أو إرساليات  -
 !" هناو  - اليوملكن  - أو المناسبات الخاصة الصيفية ئالشواط



 

 
؟ لقد استمعوا لما كان يقوله اهللا، قديما"كيف كان الحال مع إسرائيل  16:3

 و الحالهوا ما سمعوه. لقد تذمروا، واشتكوا، وتمردوا. كان هذا حبلكنهم لم ي
 يادةاهللا، وبحثوا عن ق ىالعام، فيما عدا كالب ويشوع. لقد تمردت األمة كلها عل

روا عن عدم الرضا بإمداداته الطيبة والمعجزية، وفي أكثر من  مرة ، وعبَّ ةبديل
 ."وضعوا خطًطا للعودة لمصر

   
وغضب واغتاظ لمدة أربعين سنة. لقد  الناسهؤالء اهللا من  حزن"لقد  17:3

 ."بدون استثناء في الصحراء مكله ناسالهؤالء سقطت جثث 
 

أنهم لن يدخلوا  ،ينمؤمنالوغير  الناس العصاة ؤالءله"لقد تعهد اهللا  18:3-19
 !"ولم يدخلوا فعالً  ؛أبًدا راحته الموعودة في كنعان

 
فالسماء واقع. إنها البيت  ،من"إًذا خافوا! خافوا! هناك راحة تنتظر كل مؤ  1:4

 ،أحدكم أنه في الرحلة بدوفخافوا إًذا لئال ي ؛من شعب الربواحد الحقيقي لكل 
 ، لكنه حقيقة!"نظري�اليس  رتداداال رأخيًرا. إن خط يخيب منها هلكن
 
 تطبيق .2

نا فائدتوألجل  ،قدمت تطبيقهاشك، لقد  ىبدون أدن لقلوبنا فقرةال تلقد تحدث
قال عن االرتداد اليوم ما يُ إن . ه أكثرونوضح، دعونا نكرر التطبيق ةالروحي

حيط كر هذا الموضوع، أُ وكلما ذُ  ،خطر حقيقي كما رأينا فهوقليل، ومع ذلك 
قال أكثر من ذلك عن هذا الموضوع. إن يجب أن يُ لذا  ؛بالكثير من سوء الفهم

 للتو. ادرسناه الفقرة التي ىكلها تشير إل ،ةاألعداد التاليأرقام 
 
 ) االرتداد: ما هو1(



 

). إيجاًبا، إنه 6:3،14النهاية ( ىالمسيح وٕانجيله حتالثبات في  عدما، إنه سلبً 
 ُيظهرلم يعد  ودصقوالنتيجة أن الشخص الم ؛)12:3االبتعاد عن اإلله الحي (

) ويفشل في الدخول للراحة الموعود بها لكل من 14ب،6:3للمسيح ( انتسابه
 ).1:4مسيح (ينتمي لل

 
ن و يظهر عليهم أنهم مؤمن ألولئك الذين فقط إًذا فاالرتداد هو شيء يحدث

وا هر ظولألسف كلنا عرفنا أشخاًصا  ،اخطير  ان. هذا ما يجعله موضوعو حقيقي
عترافات مسيحية وماتوا في امؤمنيين بارزين، لكنهم أخيًرا توقفوا عن تقديم أية ك

 فقرتناومع ذلك فإنه من المهم لنا أن نتذكر أن التعليم الموجود في  ،هذه الحالة
 !علينا طبق عليهم، بلينلم يعد  ههذ
 
 ) االرتداد: كيف يحدث2(

عطي االنطباع أنه ي 16:3 عدد .بالمسيح إنه ال يحدث لكل المؤمنين المعترفين
هذا هو  كونييحدث لكل المؤمنين المعترفين، لكن من الواضح أنه ال يمكن أن 

ولكن  ،من أرض مصر، أليس كذلك؟ ولم يدخل كنعان ى. لقد خرج موسالواقع
ونحن نعرف من  ،صنفه كأحد المرتدينتتعمد أن تال  فقرةمن الواضح أن ال

 16 لعددا كتب العهد القديم أن كالب ويشوع أيًضا كانا استثناء. إن الهدف من
 ة.شائعأن االرتداد هو مشكلة  على تأكيدالهو 

 
في العواطف واألفكار، في اإلنسان الداخلي  أيإن االرتداد يبدأ في القلب، 

). أول شيء يحدث هو أن يصبح قلب اإلنسان 15 ، 12 ، ب10 ، 8 :3(
) ألن الخطية 15 ، 13 ، 8:3إنه يرفض أن يستقبلها ( .اهللا أوامرتجاه  متقسِّي�ا
  ب).13:3أكثر جاذبية (بتبدو 

 
). 16 ، 8:3والتمرد ( ىالشكو و عدم الرضا، و التذمر، و  - بعد ذلك يأتي السخط

ا ( كما هو الحال لممنوع، ليس كرهً لالفعلي  لعملاهذا يعني  .هذا يقود للخطية



 

هذا  ).17:3( ةشديد) ولكن برغبة 25-13:7 مؤمن حقيقي في رو أي مع
والكلمة ). 18 ، 12:3"عدم اإليمان" ( ـاإلنجليزية ب الترجمةيقود إلي ما تسميه 

عن عدم  لناتجافكرة التمرد العنيد والعصيان  فيداليونانية المستخدمة هنا ت
فكل  ،لربوجد عدم اإليمان هذا، يحدث االبتعاد النهائي عن ايفحيث  ،اإليمان
ي كما نعلم ه) و 1:4، 19-18، 11-10 :3اآلن هو تهديدات اهللا ( ىما تبق

 .جوفاءليست تهديدات 
  
 يمكن منعهاالرتداد: كيف  )3(

 بالمسيح منع االرتداد بإدراك أنه لن يدخل أي مؤمن معترفيُ  ،أول كل شيء
فهمك  إطالقاالنهاية. هذا قد ال يطابق  ىللسماء إال إذا ثابر في اإليمان حت

 ).14 ، ب 6:3الخاص بعلم الالهوت، لكنها الحقيقة (
من  ينفيغير مع نابد أن يدرك أن كل من يعترف منا بأنه يتبع المسيح ال
). 13،1:4-12:3" تؤكد ذلك (حدكماالرتداد. إن استخدام الرسول لكلمة "أ

). قد نؤمن أننا في طريقنا للسماء، لكن من الممكن أننا لن 1:4( فلنخف كلنا
 هناك.إلى نذهب 

 
شركة  ىلالستمرار في المثابرة في اإليمان، من الضروري أن ننضم إل

أن هذا ضروري. في هذه  ىبوضوح علدل ي 13:3 عدد مؤمنين.اللمسيحيين ا
خرين، وعلينا أن نسمح لهم باالقتراب إلينا. علينا اآلالشركة علينا أن نقترب من 

الثبات في أمور اهللا، وعليهم أن يفعلوا  ىنشجعهم باستمرار علو  ننذرهمأن 
من ا كثيرً ". إن قلوبنا مخادعة لنكون وحيدين" دعَ الشيء نفسه معنا. إننا لم نُ 

 ىن في معتقداتنا وحياتنا أشياء تحتاج إلو قد يكتشف اآلخر ف ،ا األمرجهة هذ
يمكنهم من مالحظة هذه األشياء،  قفتصحيح. علينا أن نضع أنفسنا في مو 

 ىولكن حت .التصحيح ىعلينا أن نقبل بتواضع ما يقولونه لنا، وأن نعمل علو 
علينا أن نفكر في "يسوع المسيح رسول  ،فوق كل شيء آخرإذ  ,هذا غير كافٍ 

الذين يفكرون باستمرار في المسيح، والذين  إن ).1:3"( هتعترافنا ورئيس كهنا



 

، هم دائًما في أمان تام. ة، وشكر، وحب، وطاعةفي عباد نجذب إليهقلوبهم ت
 العبرانيين. ىهذا هو الدرس األساسي في الرسالة إل

 
قائد  نا أنظارنا علىثبَّتعب علينا تحقيقه. إن صي ًئالم يجعل اهللا المثابرة شي

، فسوف نصل بأمان للسماء وسنستمتع واحتفظنا بقربنا منه، وتبعناه سيرةالم
 ية التي وعدنا بها.بدألبالراحة ا

 
 معه، هذا الطريق هو نور، امشِ         

 تنتهي  بالليل، ىكل الطرق األخر           
 الطريق راحة،معه، هذا  امشِ              
 .2سةيتع ىكل الطرق األخر           
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 الراحة الموعودة
                            16-2 :4 قرأ عبرانيينارجاء 

 
 الراحة الموعودة

 متيقًنا أن تعليمه سوف يثير جميع بدون تجمُّل لقد كتب الرسول عن االرتداد
وٕان لم  ىها، حتذاتوالقراء اليوم يسألون األسئلة  ،أنواع األسئلة في عقول الناس

سئلة، ولكنه نفس األ صحاح الرابع ال يعيد الرسولألروا عنها دائًما. في ايعبِّ 
 يعطي اإلجابات. دعونا نرى كيف يفعل ذلك.

 
 تكن لهم ألم يكن سبب ارتداد اإلسرائيليين هو حقيقة أنهم لم  -1

 )2:4؟ (لنااالمتيازات التي 
رنا" (كما يضعها الرسول في اليونانية) كما شِّ الرسول هي، "ال!" لقد "بُ إن إجابة 

رسائل  - رسائل من اهللا وٕاياهم استقبلنا لقدر، خَ وبكلمات أُ  ،روا هم أيًضاشِّ بُ 
 رجاء.الخالص، و السارة، و الألخبار ا
 

ا، لكنها لم جيدً سماعهم للكلمة. لقد سمعوها عدم إن مشكلة اإلسرائيليين لم تكن 
وا ما قرنلماذا؟ بسبب الطريقة التي استقبلوا بها الكلمة. لم ي. صلح فيهم شيًئاتُ 

كلمة اهللا. لقد عبثوا بها. لم  على أنهاسمعوه باإليمان. لم يستقبلوا الرسالة 
معها بخوف لم يتعاملوا وها، طيعلم يلم يصدقوها،  ،يأخذوها بمحمل جدي

 اآلن. ىلعدة مرات حت مقدس، لكنهم في الواقع قاوموها كما قد رأينا
 



 

الذين يتركون اإليمان  أولئكبين االرتداد والمثابرة.  الجوهري هو الفرق هذا
الذين يثابرون  أولئكو  ،يفعلون ذلك ألنهم ال يأخذون كلمة اهللا بمحمل جدي

 . ويطيعونهاستمرون في استقبال كلمة اهللا ميفعلون ذلك ألنهم 
الكتاب المقدس، ما الذي يحدث بوعظ ال. عندما أسمع جد�ا دقيقهذا التعليم 

؟ أم أنني من العظاتلي؟ هل أتعامل مع الرسالة على أنها مجرد عظة 
رأيناه للتو؟ هل أراه  العدد الذيقبلها في قلبي على أنها كلمة اهللا؟ وماذا عن تسأ

بد  ال  بد أن أدرسه، أم أنه رسالة إلهية  ال الذي العدد التاليمجرد  على أنه
ة هو بيْ هَ الذي يستقبل كلمة اهللا باتضاع، وسكون و  إنبمحمل جدي؟  أن تؤخذ

إن تعاملنا مع كلمة  َعرِّض أنفسنا لهنُ أي خطر  دري، لكن من يبدألفي أمان ل
 م الناس!اهللا بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع كال

 
الدخول لراحة كنعان الموعودة،  فين وعندما فشل اإلسرائيلي -2

 )11-3:4صالحية الوعود بالراحة؟ ( تنتهِ  ألم
يجد بعض الناس صعوبة في متابعة تسلسل أفكار الرسول عند هذه النقطة.         

 كما سنرى اآلن.  جد�افي الواقع إنها مباشرة 
شيء يستمتع به  اعلى أنه - تحدث عن "راحة" اهللايما  كثيًراب المقدس اإن الكت

لقد استراح اهللا بعد اليوم السادس من الخلق، . هااهللا نفسه ويريد أن شعبه يدخل
 ألنههذا المصطلح. نحن نعرف ذلك  ما يعينهكل  ذفنستلكن هذه الحقيقة ال ت

بعد انتهاء الخلق بفترة طويلة، تكلم اهللا من خالل موسى عن راحة يريد أن 
 ولقد شبه هذه الراحة باإلشارة إلى كنعان. ،شعب إسرائيل يختبرها

 
الراحة  ندما دخل شعب إسرائيل كنعان بقيادة يشوع، لم يختبرواع الواقع أنهو 

يعود تاريخه إلى وقت طويل بعد  95 هذا ألن مزمور نحن نعلم الموعودة.
تب في زمن داود، ولكنه يستمر في الوعد بالراحة، قد كُ ف ،دخولهم كنعان

 الدخول فيها. منويحثهم على أال يقسوا قلوبهم "اليوم"، لئال يخيبوا 
 هي كما يلي: 11-3:4 جدال يكذا فالنقاط األساسية فوه



 

 ).4-ب3 :4( ""بعد أيام الخليقة الستة، كان اليوم السابع راحة* 
هذه الراحة، لكنهم لم يدخلوها. كان هذا بسبب بد شعب إسرائيل عِ "لقد وُ * 

 ).6-3:4،5( "عصيانهم
  "أن يختبروها ىوا علثُّ اسُتحوقد  بالراحة، لبقية"مع ذلك استمر الوعد ل* 

)7:4.( 
هذا الوعد  ُأعطيالراحة، لما  تلك"لو كان يشوع قد تمكن من إدخالهم ل* 

 ).8:4( "المستمر بها
 ).9:4( "هناك راحة موعودة ليدخلها شعب اهللا زالت ما"لذلك * 
        عناءها اليونانية)، هذا يعني راحة من السمِّيإنها "راحة السبت" (كما ت* 

). إنها سعادة اهللا واستمتاعه 10:4ليست راحة الكسل (والعمل، لكن 
تزال هذه الراحة موجودة وتنتظرنا لنختبرها! إنها ليست حالة من  الكامل. ال
 ال بدكل متعتنا فيه.  واكتشافحالة استرخاء  هااهللا، ولكن رضاءالجهاد إل

أن كل يوم سبت كان  ال بدأن آدم قد اختبر مذاًقا من ذلك قبل سقوطه، و 
 فكرة منها. أن يوصلالمقصود به 

تخذوا كل الخطوات الالزمة للتأكد من ا"لكننا لسنا هناك حتى اآلن! لذلك  *
مع إسرائيل، أن يمنعكم حدث الوصول إلى هناك، لئال يحدث معكم ما 

 ).11:4عصيانكم من الدخول إليها" (
 

إن اليوم نماذج أو صور لحقائق روحية.  تعتبرفي الكتاب المقدس أشياء  يوجد
وهكذا يوم السبت، وكذلك كنعان،  ،للسماء نموذجللخليقة هو  تاليالسابع ال

قبل إلى المسيح. إن وكذلك سالم الضمير الذي يختبره المؤمن بعد أن يُ 
. إن السماء نفسها هي شيًئا حقيقةال ههذ، لكنه ليس ةروحي حقيقةيمثل  نموذجال

 !  حتى اآلن - لم ندخله
 

 هالكنهرب من مدينة النحن وكمؤمنين  ،لنفكر أكثر في السماءلقد حان الوقت 
من المدينة  اتلمح حصل علىنحوها، أحياًنا ن وفي طريقنا ،من خالل الصليب



 

ولكن إن واصلنا السير، إن تابعنا التقدم،  ،بعدهناك  نحن لسناالسماوية. 
مقاومة  ا إال عدم اإليمان، هذا يعنيهخارج ءٌ شيفسنصل إلى هناك! لن يبقينا 

 بنا أخيًرا إلى االبتعاد عن المسيح. ةً كلمة اهللا، مؤدي
 

سنوات، أو ربما أقل من ذلك، سوف نكون هناك!  بعد بضعف - في األمر وافكر 
عني ذلك؟ إًذا اليوم ال يجب أن نتعامل مع ت كلماتمن يستطيع أن يصيغ 

ولبذل كل مجهود يوم لالنتباه أكثر لكلمة اهللا،  حرىي. إنه باألالخطية بشكل ودِّ 
نتأكد من الوصول للسماء. ل، وأفضل، وأحكم، ىضروري لنكون مؤمنين أقو 

خر، سوف نعلم أن اآل ئالشاطلنا على ت وهي تصوِّ األبواق  كلعندما نسمع 
 !بدألوهكذا سنكون مع الرب ل ،كان يستحق ذلك الجهداألمر 

 
عن كل من يبدو أنهم في الطريق إلى كنعان،  تحدثَت كثيرًالقد  -3

من هؤالء أم ال؟  كنتُ كيف أعلم إن  ،لكن لم يصلوا أبًدا
)12:4-13( 

). إنه 12: 4إن اإلجابة على هذا السؤال هي بأن تكشف نفسك أمام كلمة اهللا (
وقوي. إنه  فعالر، ألنه ي. إنه ال يتركك دون تأثجد�ا، لكنه حي اميتً  اليس كتاب

ى سيف. إنه يخترق وأمضَ  ، بفاعلية أكثر بكثير من أحدِّ فتكينخس، ويجرح، وي
 فصله! ال يمكن ماإلى حيث ال يستطيع أي شيء آخر أن يصل. إنه يفصل 

. نواياك. إنه يتعامل مع أفكارك، وحتى مع أعماق نفسكإنه يظهر لك حقيقة 
). إن كل ما فينا هو 13:4نعم إن اهللا يتعامل مع الناس من خالل كلمته (

فينا عن نظره، وهو يعلن لنا ما يراه  ىخفً . ال شيء مُ أمامهبمثابة كتاب مفتوح 
من خالل كلمته. إن اهللا هو الشخص الذي علينا أن نتعامل معه، ومن خالل 

ما قد رآه  كل ومن خالل كلمته نرى ،يفهمنا تماًماكلمته يجعلنا ندرك كيف أنه 
 . فينا اهللا
 



 

ويدوم الخداع ألنهم ال يكشفون  ،أنهم في طريقهم إلى كنعان ونالكثير يعتقد 
وا بانتباه للكتاب المقدس، فسيتحطم أصغأمام كلمة اهللا. لو  إطالًقاأنفسهم 
ومن ناحية  .يتوبوا بانكسارا، أو عنيفً وعندئذ إما أن يمتلئوا غضًبا  ،خداعهم

الص، لكنهم يفقدونه كد من الخأن يتمتعون بالتو ن حقيقيو أخرى، هناك مؤمن
 اإلصغاء الجاد إهمالهم، يحدث هذا بسبب جد�افيما بعد. في حاالت كثيرة 

عالمات المؤمن الحقيقي الموجودة فيفقدون الرؤية المنتظمة ل ؛للكتاب المقدس
هم فارقوأخيرا ي ،أنفسهم كأشخاص لهم هذه السمات ورؤيةفي هذا الكتاب، 

 التأكد الكامل.ب االطمئنان
 

االستمرار في اإليمان بدون  مكنيمكن القدوم إلى اإليمان بدون الكلمة، وال يال 
ون الكتاب المقدس ال يمكنهم النمو في النعمة هملالكلمة. هؤالء الذين ي

ة مع الرب. إن اهللا يفعل ما يفعله في الحميمالعالقة والمعرفة وال يمكنهم معرفة 
 مخلوقاته من خالل كلمته.

 
 عليَّ ماذا ف ،ستمر في المثابرة حتى النهايةأأن  بكل قلبي أريد -4

 )16-14:4( أن أفعل؟
أن تدركوا أن هناك شخًصا قد عاش بيننا، لكنه اآلن يختبر الراحة  ال بد

أي مكان، من مساعدة العلى  تريدون الحصول). إن كنتم 14:4الموعودة (
السماوات  ألبعد منهذه المساعدة منه. لقد صعد  ىفعليكم أن تحصلوا عل

المادية، وهو يمثل كل المؤمنين كرئيس كهنتهم العظيم في محضر اهللا. إنه 
زال يحمل اسمه البشري، أي يسوع. إنه لنا وليس  ابن اهللا األزلي، ومع ذلك ال

 .أن نؤمن به ونعترف به فيما اقتنعنا هناك ما يدعو ألن نفرِّطليس ف ,ضدنا
 
يشعر  تظنوا أنه ال). ال 15:4توها عليه (أنفسكم وثبِّ  بعيًدا عنا عيونكم لو وِّ ح

، ألنه قد واجه بالفعل كل ما تواجهونه. إنه يفهم تماًما ضعفكم جهونهتوا بما
ُجرِّب لقد  .. انظروا إليه كشخص قوي ومؤهل تماًما لمساعدتكمشفق عليكميو 



 

إلى البحث في أي  حاجة بكمخطية. ال  ةيتلوث بأي، ومع ذلك لم مثلكم تماما
 مكان آخر!

 
لكنه أيًضا ابن االنسان، وعرشه  ،مجدالعرشه هو عرش فإنه ابن اهللا، لذلك 

. تعالوا، واستمروا في رحمة). إنه كريم الروح وفائض بال16:4عرش النعمة (
وها. مالتي ارتكبت ىرحمة لكل تفاصيل الفوض نالقدوم لهذا العرش. سوف تجدو 

تحسِّنوا خارقة في وقت احتياجكم. ال حاجة لكم أن  نعمة ومعونة نسوف تجدو 
 .وتطلبوه. ال عليكم أن تفعلوا شيًئا سوى أن تأتوا إليه أخالقكم

 
، ومعونة. تأملوا فيه بكل الوسائل، موآساةفي المسيح يوجد صفح، وترحاب، و 

فعلوا ذلك مرارا وتكرارا. ال تخفوا ضعفكم عنه، اولكن ال تنسوا أن تأتوا إليه. 
. زلتم تفعلونها وماوها مة. إنه يعلم جميع األخطاء التي فعلتعونفهو مستعد للم

كثيًرا. إنه يعلم أنكم ال تستطيعون إليه إنه يعلم كم أنكم ستحتاجون أن ترجعوا 
ملوثة بالخطية. إنما هي الصالة كما ينبغي. إنه يعلم أن أكثر لحظاتكم قداسة 

زالت الدعوة للقدوم  ما      ومع ذلك - إيمان مخلوط بالشك ىإنه يعلم أن أقو 
زالت  زالت الرحمة موجودة. النعمة ما ما مفتوحة. نحن مدعوون للقدوم بجرأة.

 متاحة.
 

هل ترون اآلن سر المثابرة؟ إنها الطريقة القديمة لحب الكتاب المقدس والقدوم 
، ألنه ال يوجد. علينا أن رائعللرب في الصالة. ال حاجة للبحث عن سر 

نفراد، وكأزواج اعالنية وعلى  ،تمر في القدوم للمسيح في كلمته وبالصالةنس
 حيثلمسيح ال يستطيع أن يأتي إلى ا قريب منوعائالت. ال يوجد شخص 

 في السماء. - يوجد المسيح
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 الكهنوت األعظم للمسيح
                            10-1 :5قرأ عبرانيين ارجاء 



 

 
ة من خطر االرتداد، أراهم (كما أرانا) صرامحذر الرسول مستمعيه ب بعد أن

علينا أن نكشف أنفسنا لكلمة اهللا وأن ننظر للرب يسوع إذ  ،كيفية المثابرة
 ة في نهاية الفصل الرابع.ذكور إليه باستمرار بالطريقة الم ُنقبلالمسيح، و 

 
بد  ال .القراء األصليين بد وأنه أذهل ال"رئيس كهنة عظيم"  ـيسوع ك وصفإن 
 هذا ما ؟"كيف يمكن أن تشير إلى يسوع كرئيس كهنة :لونيتساءكانوا  أنهم

في أي شيء  !، وهنا أنت تفعل ذلك مرة أخرى1:3و  17:2فعلت في سبق و 
 يعتبر يسوع رئيس كهنة، وكيف تأهل لهذه المهمة؟"

 
هذا النوع، وبهذا يكون قد وصل أسئلة من جابة على إلل يتهيأإن الرسول اآلن 

هو الوصف  كرئيس كهنةإلى لب ومركز رسالته. إن موضوع خدمة المسيح 
بد أنه كان له تأثير عميق في القراء  لرسالة إلى العبرانيين، والل األكثر تمييزا
اليهودية كان منصب رئيس الكهنة هو المنصب الديني  الديانة األوائل. في

على على اإلطالق. لقد تحدث اليهود بتبجيل عظيم عن رئيس الكهنة األ
 التي جذبت هؤالء المؤمنين اليهود اإلغراءات أهم أحدلعل األول، أي هارون، و 

 في أورشليم. رئيس الكهنةاستمرار خدمة  ولما تركوه في الماضي، ه للعودة
 

في  المسيح هون أن الرب يسوع ما سيفعله الرسول اآلن هو هذا: سوف يبيِّ 
يكون لك رئيس لاليهودية الديانة لعودة إلى ل ال حاجةرئيس كهنة ولذلك  الحقيقة

الديانة جد في كهنة. إنه بالتأكيد رئيس كهنة أعظم من أي رئيس كهنة وُ 
إلى رئيس  لوالتحوُّ عنه  فاالرتداد ؛اليهودية على اإلطالق بما في ذلك هارون

 إلى األدنى. لوالتحوُّ ن األعظم ع رتداداال تكراركهنة يهودي، هو 
 

واآلن ال يوجد فارق جوهري بين الكاهن ورئيس الكهنة، غير أن الثاني هو 
لذلك سيبدأ الرسول نقاشه بإعطاء مجمل عن  ؛مجرد نسخة معظمة من األول

هذا ما ا. يصبح كاهنً ل الشخصبد أن تتوافر في  المؤهالت الضرورية التي ال



 

كيف أن الرب يسوع المسيح تتوافر فيه  وضحثم سي ،4-1من  عدادفي األ نراه
 .10–5من  وهذا ما نراه في األعداد ،لهاهذه المتطلبات ك

 
 )4-1:5( الواجب توافرها في الكاهنالمؤهالت  .1

ا، الذي سيصبح كاهنً  شخصبد أن يتوافرا في ال ال نضروريا نمؤهالهناك 
 -: 3-1من  عدادفي األ كرذُ هما ولأ
 

وظيفة النبي هي أن يمثل  بينماهللا (ا مأمال اإلنسان أن يمثِّ  بما أن مهمته 1:5
بد أن يكون هو نفسه إنسانا. إنه مأخوذ من بين الناس،  اهللا لإلنسان)، فال

عن اإلنسان،  النيابةينوب عنهم. إنه يهب نفسه لخدمة اهللا ب لكيومفرز منهم 
 وذبائح عن الخطايا.  تقدمات تقديمباألخص ب

 
يستطيع أن يفهم ضعف البشر، ألنه هو نفسه ضعيف.  ،ولكونه إنسانا 2:5

. إن بكل حنان الجهال، أو التائهين روحيا نعيِ يُ  هذا يعني أنه يستطيع أن
لجميع أنواع المشاكل نفسها. من المهم مالحظة  معرَّض، ألنه صادقعطفه 

 ا.أيضً هللا، لكنه يرعاهم أمام افقط الرجال والنساء  مثلأن الكاهن ال ي
 

لذلك فعندما يقدم  ،ا كهؤالء الذين ينوب عنهم، تمامً ئا خاطنعم هو أيضً  3:5
ا ذبائح عن الخطايا، عليه أن يقدم ذبائح عن نفسه كما عن اآلخرين. إذً 

 : إنسانية الكاهن ضرورية لوظيفته.واضحفالمؤهل األول للكهنوت 
 .4 عددالرسول المؤهل الضروري الثاني في ال ذكرهذا، ي بعد توضيح

 

في نفسه أو من نفسه أن يكون  أن يقرر ببساطة ال يستطيع أي إنسان 4:5
 ، فلذلك اهللا مأماا. لكنه يمثله بد أن يكون إنسانً  ل اإلنسان، فالا. إنه يمثِّ كاهنً 

اهللا. هكذا أصبح ن من قبل عيَّ أن يُ  ال بدبد أن يكون مقبوًال من اهللا، وبالتالي  ال
ستحقها، لكن اهللا دعاه كان يإنه لم يطلب هذه الوظيفة، وال  .اهارون كاهنً 



 

)، 40-1:16ورح (عددق بنيإليها. آخرون طلبوا وظيفة الكاهن ألنفسهم، مثل 
 ه العنيف.  ؤ غضب اهللا وقضا أصابهمف
 

ال أن يؤخذ من بين الناس، و  ال بد – ألي كاهنالضروريان  نالهذان هما المؤه
 ُمِحقٌّ ؟ هل الرسول مؤهالنن الايسوع هذ ر فيأن يختاره اهللا. واآلن هل يتواف بد

ن ن المؤهالاهذ ر فيهاآلن أنه يتواف ىة"؟ سوف نر هن"رئيس ك يسوع تسميةفي 
)، 6-5:5أن نعرف أن الكاتب يتناول المؤهل الثاني أوًال ( من المهما. تمامً 

). لماذا؟ هذا ألن المسيح 8-7:5المؤهل األول ( ىليشدد علقبل أن ينتقل 
الذي  مؤهلا بكثير، وهو الأن يصبح إنسانً  قبل ن من اهللا ليقوم بهذا العملتعيَّ 

 في الكهنة الالويين. فراو لم يت
  
 )10-5:5ا (ن تمامً ال ن المؤهاهذ فيه افر. المسيح يتو 2

نه اهللا لها. كان اهللا لم يأخذ المسيح هذه الوظيفة المجيدة لنفسه. لقد عيَّ  5:5-6
، وكان اهللا هو الذي 7:2 في مز ةالموجود 1الوالدة األزليةمه عن هو من كلَّ 

 ,ن للكهنوت الالويعيَّ لكنه لم يُ  ،4:110 ، كما هو معبر عنه في مزاكاهننه عيَّ 
ملكي  رتبةبحسب  بدألل ا"كاهن لقد ُعيِّنفي األزل، لم يوجد مثل هذا الكهنوت. ف

صادق". إن الرسول ال يشرح هنا بالضبط ما يعني ذلك، بالرغم من أنه سيفعل 
ا بحسب نه كهنوت أزلي، وأن المسيح كان كاهنً أا. ما هو واضح هنا ذلك الحقً 

لذلك فهو يحقق المطلب  ؛أي منذ األزل - اهللا االبنهو طالما كان  رتبةال ههذ
 من اهللا. انً أن يكون معيَّ  ال بدالثاني للكاهن، أي أنه 

أن يؤخذ من بين الناس؟  ال بدولكن ماذا عن المؤهل األول، وهو أنه  7:5-8
. والمحدوديةا. لقد نال خبرة بشرية في التعلم هذا المطلب أيضً  توافر فيهإنه ي

ننا أن نتحدث عن "أيام جسده"! لقد مر ا، ويمكلقد صار ابن اهللا األزلي إنسانً 
وكأنه  صبب عرقايتكان ففي خالل هذا الوقت بالتجربة الرهيبة في جثسيماني، 

من "الموت" (كما هي في  ذنقَ أن يُ  اومصلي�  )44:22(لوقا ةر زيغقطرات دم 
لقد أقامه اهللا من الموت  "!ذ "من الموتنقِ اليونانية). لقد استجيبت صالته. لقد أُ 



 

نا استماع مِ ضَ  ،يوِ التقَ ). إن طاعته وخوفه 16:7عبوة حياة النهائية (في ق
 صالته.

 
نعم لقد مر ابن اهللا األزلي خالل هذه الخبرة كإنسان، ومنها تعلم "الطاعة" 

مه الرسول هنا هو أن هول مها بخالف ذلك. ما يعلِّ تعلُّ  يمكنما كان  ،بطريقة
ا استطاع حد. إنه ليس شخصً صليب الجلجثة امتحن طاعة المسيح ألقصى 

بقيت طاعته لقد ز في أي تجارب من قبل. لم يجُ  ته لمجرد أنهءَ يحتفظ ببراأن 
 فظعأن يجتاز في أ يؤدي، حتى لو كان ذلك دون أن يشوبها شائبة كابن

 معاناة شهدها الكون.
      

طاعته  رتبِ . لقد اختُ ناسبين ال كامالً  إنساًنا - لناسبين اإنساًنا لقد صار ربنا 
د الكمال في كل خطوة في حياته. لقد مر في تجارب لم نت، لكنه جسَّ حِ وامتُ 

لكنه  ،اكان عليه دائمً  األزلي احتفظ بما هللاتجسد. وكابن  لو لميواجهها ليكن 
لحظة كان فيها أقل من  ةأي ، ولم تمراإنسانً  - أصبح ما لم يكن عليه من قبل

 . كاملٍ  إنسانٍ 
    

ل"؟ إنها ليست مِّ ن المسيح "كُ إ 9 في عددقول يعندما  اذً يعني إفماذا  9:5-10
الكمال بالفعل. إنها تعني أنه أصبح كامل  يملككان فقد  ,إشارة لكمال أخالقي

ا لعمله كرئيس كهنة، وبسبب هذه اللياقة تمامً  اومالئمً  اا، مناسبً النمو أو ناضجً 
 ي.بدأخالص  سبب، صار لكل من يطيعه مالءمةوال
 

ا من اهللا ليكون ن أزلي� ا. إنه المعيَّ ا واستمر إنسانً ابن اهللا األزلي إنسانً  صار
 كاهن أزلي! إنساًنا لكنه ،ملكي صادق" على رتبة بدألإلى ا ا"كاهنً 

 
كما قد رأينا،  ،هناك العديد من الرجال في التاريخ صاروا كهنة لفترة من الزمن

إنسان،  إنه .اإنسانً  صارشخص  هناكلكن  ،كلهم بال استثناء، كانوا خطاةأنهم 



 

ي. ال يوجد، ولم يوجد بدن في األزل لكهنوت أ، ومع ذلك تعيَّ كاملوٕانسان 
وصف بال. إن كهنوت المسيح فريد، ولهذا يمكن وصفه آخر كهذاا أحد أيضً 

 .16-14:4 فيالمذكور 
 

للعودة إلى كهنوت  ،عن هذا رتدادلماذا قد يرغب إذًا أي شخص في اال
لما  ،ل عن عظمة مثل هذهوجد حماقة أكثر من التحوُّ تاليهودية األدنى؟ هل 

ا في شخصه ؟ إن ربنا يسوع المسيح عظيم جد� ناقص بالمقارنة واضح أنههو 
تعلق به عظيم ي(من هو) وفي عمله (ما فعل، وما يفعل). كل ما فيه، وكل ما 

 إلى الظالل؟ نتجهشمس و عن ضوء ال فلَم نبتعد ،هيبمومجيد و 
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 نتهار وتحريضا
                             3: 6-11:5قرأ عبرانيين  ارجاء  

 
ين، ولكنهم مسيحيهذه الرسالة هم يهود صاروا  هميلالذين ُأرسلت إإن العبرانيين 

عن كل شيء والعودة إلى اليهودية. لقد حذرهم  قالعا في اإلاآلن يفكرون جدي� 
 نفسيكونو  لم يثبتوا في الحياة المسيحية حتى النهاية إنأنهم  صرامةالرسول ب



 

ية. إنه لم يلطف كلماته عندما حدثهم جفي الظلمة الخار  نيهلكو و ، الخاسرين
في  واالستمراركلمة اهللا، أمام وحثهم على كشف أنفسهم  خطر االرتداد، عن
 ين إليه كرئيس كهنتهم.قبلمُ ر إلى الرب يسوع المسيح، النظ

 
هةالم األعدادفي   عن ثيحد، شرح الرسول كيف أن الةنا الحاليفقرتإلى  وجِّ

ملكي صادق".  على رتبةيسوع ككاهن أمر ممكن، وقد ذكر مرتين أنه "كاهن 
 العبرانيين بشدة. النتهاريقوده اآلن  حقيقةال هإن ذكره لهذ

 
 )14-11:5( انتهار -1

هم، لذلك عندما ذكر أن يلإم جيدا عقلية الناس الذين يكتب إن الرسول يعلَ 
يود أن  كانذهنه. إلى ملكي صادق، وردت فكرة  بةتر المسيح كاهن بحسب 

؟ إن العبرانيين لن يفهموها ذا حدثيقول أشياء كثيرة في هذا الصدد، لكن ما
 أ). 11(
 

إليمان المسيحي، وهي عسرة اإن الحقيقة التي ذكرها هي من أعمق حقائق 
ليسوا سريعي ب). إنهم  11المسامع" ( ون "متباطئو مع ذلك فالعبراني ،الشرح
التعلم. إن الحقيقة التي يرغب  وؤ في فهم األمور الروحية. إنهم بطي البديهة

 الفهم. ىأعلى من مقدرتهم عل اإلسهاب فيها
أن تكونوا معلمين  يجبالمرحلة من حياتكم المسيحية، كان  في هذه 12:5

زلتم في الصف  من ذلك؟ إنكم ال ولكن ماذا حدث بدالً  ،لإليمان المسيحي
 االبتدائي، وتحتاجون إلى من يوجهكم في أساسيات اإليمان المسيحي.

 
"إنكم مثل أطفال ولدوا منذ زمن بعيد، لكن غير قادرين حتى اآلن على تناول 

حتى اآلن.  قويتناول الطعام ال قادرين علىطعام غير اللبن. إنكم غير أي 
تقدموا أي شيء جوهري. إنكم لم ت فيوا أسنانكم ستخدمإنكم ال تستطيعون أن ت

 ."دتم ثانيةلِ ا عما كنتم وقت وُ روحي� 



 

 
 المفروض كان يعني أن تظلوا أطفاًال، بينما فقط اللبنعلى وا عتمد"أن ت 13:5

ر ال خَ م البر"، وبكلمات أُ تم اآلن. إنكم "غير ماهرين في كالكبر أن تكونوا قد 
 إلىن عليها. إنكم ال تعلمون طريقكم عتادي، ألنكم غير متعاطيهايمكنكم 

ماذا  فهمفال عجب أنكم ال تستطيعون  ،الكلمة، وال تعلمون كيف تستخدمونها
 ملكي صادق!" ةبتر بحسب  بدألإلى ا اكون المسيح "كاهنأن ييعني 

 
. قويتناول الطعام ال ن"إن المؤمنين الناضجين هم فقط من يستطيعو  14:5

المضغ وهضم  ىلقد تعودوا عل -وكيف يصلون لهذه الحالة؟ إنه "بسبب التمرن"
بة على الطعام الصلب. وما عالمة بلوغ شخص للنضوج؟ لهم "حواس مدرَّ 

السلوك بين ، و ضاللبين الحق وال زالتمييز بين الخير والشر"، يمكنهم التميي
 ."والسلوك الباطلالصحيح 

 
بالنسبة لنا! إنها تؤكد على أهمية الثبات في حياة  هذه اآليات األربع ما أقيمَ 

فأم ال. إنها ت ثابتينظهر لنا كيف نعرف إن كنا اإليمان، وتُ   إننا كيف نقيس عرِّ
 ا أم ال.كنا نحرز تقدًما روحي� 

ل الذي ينمو، وصورة ف، صورة الطبصورتين أذهانناعلينا أن نحتفظ في 
ل يتعلم األساسيات األولى، أم فك بالمدرسة، هل أنت طوقعالمدرسة. ما هو م

ك فهمها؟ إنها مثل اللحم يلعستحيل يهل هناك حقائق تبدو عسرة و  أنك معلم؟
تبدو حقيقة هكذا الذي تمضغه وتمضغه، لكن ال تتمكن أبًدا من ابتالعه. هل 

رتبة ملكي صادق؟ وهل توجد أجزاء في  ىعل بدألإلى اأن المسيح كاهن 
عليها، وال تستطيع  عتادتزال غريبة بالنسبة إليك؟ إنك غير م الكتاب المقدس ال

أم أن وضعك مختلف تماًما؟ هل بسبب استخدامك ؟ أن تخرج منها بشيء
وضوح ما هو الصواب  تفهم بأكثريمكنك اآلن أن المستمر للكتاب المقدس، 

وما هو الخطأ؟ هل تجد أنه ليس من الصعب عليك التمييز بين الحق 
 ؟؟ وقد انتهت األيام التي كنت فيها أحياًنا تخلط بين االثنينضاللوال



 

 
وا منذ وقت قصير ال جدد. هؤالء الذين تيقتعلى كل منا أن يسأل كيف نر 

مالحظات الرسول غير  على نحو رديء. إن كان تقدمهموا إن جنزعيجب أن ي
إن رأينا أننا  .طويلة فترةلهؤالء الذين أصبحوا مؤمنين منذ  بلموجهة إليهم، 

علينا أن  هومع ذلك علينا أن نتذكر أن ،بالشكر ئأحرزنا تقدًما، علينا أن نمتل
رض بالقدر الممكن ألألبعد من ذلك. حتى اآلن لسنا مقدسين على ا صلن

أحرزنا تقدًما  ناخطر أعظم، وهو اكتشاف أن ومع ذلك هناك ص.مخلَّ  ئلخاط
ا. إن هذه مأساة روحي�  راكدونضئيًال أو لم نحقق أي تقدم على اإلطالق. نحن 

له من  ياعلى اإلطالق منذ والدته.  مثل طفل عمره عدة سنوات ولم ينمُ  مثلها
أن يفعل شيًئا،  ال بدر! أي شخص في هذا الوضع يخط هو! وكم أمر محزن

هؤالء من االستمرار أمثال ة كل صرامل. األصحاح السادس سيحذر بفي الحاو 
قرائه من خالل إلى  قبل هذا ، يتوسل الرسولومع ذلك ،ما هم عليهعلى 

 .وعظال
 
 
 )3-1:6( تحريض -2

 ،قويبتناول اللبن فقط، ولكن أن نتقدم للطعام ال كتفيهذه الفقرة تحثنا على أال ن
األطفال، لكن أن نتقدم في المدرسة إلى أن نصبح  لصفأال نرضى بالبقاء في 

 معلمين.أخيًرا 
 

كم ءال تعني "ناسين" ولكن باألحرى "اتركوا ورا 1 عددن" في يإن كلمة "تارك
بعد و  ،وامتدوا لألمام". على األطفال أن يتعلموا جداول الضرب عن ظهر قلب

عند . عليهم أال يتوقفوا اتيللرياضأن يفعلوا ذلك، ال تكون هذه نهاية دراستهم 
 ساعدهم في تعلمهم في المستقبل. تيستعملوا معرفتهم ل بل، هذا الحد

 



 

. ال يجب أن يكون دًئا في عقيدتهبتمأي مؤمن بأن يبقى  كتفيال يجب أن ي
بمعرفة القليل فقط، أي األساسيات.  يجب أن يكون طموحه أن يفهم  مكتفٍ 

هو الطريق للنضوج، ألن كل سلوك بشري يحكمه ما يؤمن به  هذاأكثر. 
ع الذي يعرف القليل عن طرق اهللا، مطيأي حال فإن المؤمن ال علىاإلنسان. 

ع الذي يعلم طرق اهللا جيًدا. إن طريق النضوج هو مطيلن يضارع المؤمن ال
 ننمو. معرفةبال نناإطريق العقل. 

 
ة في كثير من الكنائس شائعاء الر ن بعض اآلبيو هذا ما أعظم الفرق بين 

أنه من  مفادها فكرةما  بكيفية! لقد نمت أيامنافي كتاب المقدس المؤمنة بال
ال  اعددإن العقل تماًما.  في غيابن حتى مؤمالممكن إحراز تقدم في حياة ال

"يحدث" لك.  ءٍ شيتنمو من خالل يمكن أن نك أ نحصى من المؤمنين يؤمنو يُ 
هذا  عتبرعندئذ يُ ن مًعا، و عندما يجتمع المؤمن مثيرأو  خاصإن "حدث" شيء 

نبطاح ا، وبكاء و حماسيب بنشوة فرح، وتسبيح رحَّ يُ ما  فكثيًرا ،"اعظيم ا"اجتماع
أن شيًئا "يحدث"  نشتاقيالمنابر م ىبدون أي تفكير، بينما يصعد الوعاظ عل

 أثناء العظة.
 

تناول الحياة نا بالكامل عن أنفسب نأىأن ن ال بدهذه الفقرة، قوة وبناء على 
هذا النحو. كل تقدم روحي بال استثناء، مرتبط بالفهم. على  المسيحية على

 إن تهذيب، تهذيب، تهذيب!"" ا نفسه،حدثً الواعظ أن يصعد إلى المنبر م
، أو الذي يحدث ةرائع مشاعر"االجتماع العظيم" ليس الذي يشعر فيه الجميع ب

عقولنا لمعرفة شيء من كلمة  الذي تتسع فيه االجتماع هلكنفيه شيء مميز، 
عندئذ  ،التقدم يحدث عندما يحدث شيء في الذهنإن لم نعرفه من قبل.  اهللا
الفقرة  ليس في إطارهذا الموضوع  كان نإ و المشاعر الحقيقية ستتبع ذلك، ف

 الحالية.
 



 

الرسول هو أننا يجب أال نرضى باالستمرار في تكرار  تحريضإًذا ف
ألساسيات، لكن علينا أن نتخطى هذا، متجهين إلى "الكمال"، أي إلى النضوج ا

لكن بالطبع  ).3 الروحي. دعونا نفعل ذلك! وسوف نصل، إن شاء اهللا! (عدد
ال يستطيع أحد أن يبني على الحقائق األساسية إال إذا كان يعرف ما هي هذه 

. إنه يذكر ستة 2-ب1 ادعدفالرسول يعطينا هذه المعلومة في األإًذا  ،الحقائق
الخالص، ب يختصعة في ثالثة أزواج. الزوج األول أساسية. هذه مجمَّ  ئمباد

 الحالة األخيرة.بالفرائض، والثالث بوالثاني 
 

على اللبن.  عيشزال ي هو طفل ما القدر فقط، هذام ويفهم الشخص الذي يعلَ 
سوف يكتشف . تدقيقلقد حان الوقت للنظر إلى الثالثة أزواج عن كثب وب

هكذا األمر هذه األشياء! إن كان  دراية عن ةأيليس لديهم  هبعض القراء أن
ن حتى اللبن، إنهم بالكاد يعيشون فقط. إنهم ليسوا تناولو أنهم ال يهو سبب فال

إن المؤمن غير  في روضة األطفال، وال حتى موجودون بملعب المدرسة!
 فهمهو من لديه فن المتقدم أما المؤم ،ناضج هو من يفهم هذا القدر فقطال

أصعب وأعمق. إن كانت  حقيقة اآلن يستوعب يلذوهو ا مورهذه األلممكَّن 
الستة فقط واضحة في أذهانكم، فمعنى ذلك أنكم لم تفعلوا  ئلديكم هذه المباد

ابنوا شيًئا بل  ال تفرحوا بهذامسيحية. ال تكمأكثر من مجرد وضع أساس حيا
واضحة، فمعنى ذلك أنكم لم غير الستة  ئهذه المباد أما إن كانتعليه! 

في المستقبل سوف ينهار  أن تبنوه نتضعوا حتى األساس، وكل ما ستحاولو 
 .بالتأكيد

 
 ميتة و.....العمال األدعونا نلقي نظرة على الزوج األول، أي "التوبة عن 

ها تبدأ ؟ إنمسيحيةحياة الالكيف تبدأ  يدر تهل  ب).1 عدداإليمان باهللا" (ال
ولذلك نتخذ قرارنا  ،اهللا في أي شيء على اإلطالق باإلدراك المؤلم أننا لم نرضِ 

بهذا فإننا نتجه نحو اهللا.  ،بأن نعرض عن كل ما عشنا ألجله في الماضي
نؤمن أنه سيفعل و  ،أنفسنا، طالبين منه أن يسامحنا وأن يخلصنا هنحن نستودع



 

عيش ألجل الخطاة، وليموت عن المخلص لي إذ أرسل ،ذلك بسبب كل ما فعل
 حضرهم إليه.يل خطاة و قبَ يل بدألالخطاة، وأن يحيا ل

 
ية" بدألواآلن دعونا ننظر إلى الزوج األخير أي "قيامة األموات...والدينونة ا

ستؤدي ٕانها و ؟ مسيحيةحياة الال نتج عنبما  على درايةب). هل أنت 2 عدد(
عند  ؟ااألموات، وسنكون كالمسيح جسدي�  بين إلى اليوم الذي سنقوم فيه من

بسبب و ، وبالرغم من إثمنا خاصتهالدينونة األخيرة سوف يقر اهللا صراحة أننا 
ومع سماع  ،ما فعله المسيح ألجلنا، سوف يعلن أننا غير مذنبين في نظره

 عتتمإلى  قداسة وفرحة السماء، حيث سن سنتقدم :ذانناآفي  يرنصوت تبرئتنا 
 .بدألباهللا إلى ا تمتعا تاما

 
وضع  ، (و)"تعليم المعموديات"واآلن دعونا ننظر إلى الزوج المتوسط، أي، 

أ). ما الذي يتحدث عنه الرسول بالضبط؟ كل من يدرس 2 عدداأليادي (
 ئا. هذا ليس شيفسيرالكتاب المقدس يتفق على أن هذه العبارة عسرة الت

)، لكن 1 عدد( مسيحيةحياة الال" في أولي. إن الرسول يتحدث عن "مبدأ امشجعً 
إن لم نستطع أن نتأكد منه، فكيف يمكننا أن نعرف إن كنا قد وضعنا أساسنا 

 الروحي كما يجب أم ال؟
 

، فهناك كل شيء فعلقال كل شيء ويُ ليس بهذه الصعوبة. عندما يُ  األمر إن
األول يؤمن أنه  التفسير االعتبار. فياألخذ  نيستحقا فقط تفسيران

"بالمعموديات" فإن الرسول يشير إلى مراسم االغتساالت العديدة التي حدثت 
تطهر التي في أيام العهد القديم. لقد طهرت الجسد فقط، بينما التوبة هي 

على الحيوان الذي كان على وشك أن يأخذ  ىجرَ يُ القلب. "وضع األيادي" كان 
قلت نُ وقد خطاياه يرى العابد  كانان . باإليممحرقةكذبيحة أو  ئمكان الخاط

ا إلى بديل، عالًما أن هناك ذبيحة أفضل (المسيح الموعود) سوف يأتي يومً 
. إًذا فالرسول يشير إلى صور العهد الكلمة هما تعني لكب ئليأخذ مكان الخاط



 

القديم للتوبة واإليمان والتي ذكرها للتو، والموجودة في قلب كل مؤمن في كل 
 .عصر

 
ألنه لو كان  ،لكنه ال يقنعني ,أعتقد أن هذا التفسير معقول ليسبة بالن

أما عن نفسي فأشدد  ،للتوصحيًحا، فهو ببساطة يكون بدوره تكراًرا لما قيل 
على أن الرسول يتحدث عن األساسيات الروحية، ويذكر ثالثة أزواج من 

والزوج  ،مسيحيةحياة الية بدء الالحقائق األساسية. الزوج األول يتعامل مع كيف
 ثانيأن الزوج ال ال بد. فمسيحيةحياة الالإليه  نتهيت ماالثالث يتعامل مع 
 هو ماهاتين المرحلتين، أي حياة المؤمن اليومية. هذا  بينيتعامل مع ما يأتي 

 بدو لي.ي
أنه بالرغم  13:12 كورنثوس 1خبرنا ي إن كلمة "معموديات" هي في الجمع.

 لنا أصبحنأتي من جميع أنواع الخلفيات المختلفة، لكن  المسيحيينمن أننا 
الحياة  ُأدخلنا إلىقد لخبرة مشتركة واحدة، لقد تعمدنا بالروح القدس،  جمعينا

تجعلنا أعضاء في كنيسة يسوع المسيح.  التي هي الروحية. إن هذه الخبرة
بمعمودية الروح نصبح أعضاء في الجسد الذي رأسه المسيح. إن العالمة 

الداخلية والخارجية  إًذا فالمعمودية الماء. معمودية هي ،والمرئية لهذا الخارجية
كمؤمنين لنا "رب واحد، إيمان واحد، إًذا  .في الواقع معمودية واحدة هما

القيامة والدينونة ب بالتوبة واإليمان، وانتهاءً  ا). بدءً 5:4 أفسسحدة" (ومعمودية وا
 إطارية، فنحن نعيش كل حياتنا المسيحية فيما بين هاتين المرحلتين في بدألا

 الكنيسة. هذه حقيقة أساسية.
 

ضعت ؟ في أيام العهد الجديد، وُ 2 عددإًذا ما هو "وضع األيادي" المذكور في 
على األرجح ف ،، ولكنهم كانوا قليلينتجديدهماأليادي على بعض الناس في يوم 

شيوخ أو شمامسة، رسامة  إشارة لوضع األيادي الذي كان يحدث عند هأن هذ
 3:13 ؛ 6:6 أعمالأو عندما يفرز رجال لزرع الكنائس، أو خدمات مشابهة (

). بالرغم من أن المسيح هو الرأس 6:1 تيمو 2 ؛ 22:5 ؛ 14:4 تيمو 1 ؛



 

قاد تُ لكنيسته يجب أن  هيئة محليةالوحيد لكنيسته، فإن إرادته هي أن كل 
تعترف الكنائس المحلية عالنية بهؤالء و  ،برجال أتقياء أفرزهم لهذا الغرض

 ةأساسي عقيدة اوضع األيادي. إنه عن طريقالرجال بإفرازهم بشكل رسمي 
ل كفالتي يالكنائس المحلية  إطاراش حياة اإليمان في علإليمان المسيحي أن تُ 

الطفل في المسيح الذي ال ف ،المسيح نفسهللمسيح أتقياء قد اختارهم  خضوعها
 يفهم هذا سوف يبقى دائًما غير ناضج.

 
. لقد نطق الرسول في التحدي أجد هذه الفقرة غايةإني نفسي، أقول ل

في اإليمان، ونخلص، أو أننا ال ُقُدما  مضين فإما أن ،بالموضوعات بوضوح
هي بأن أسأل  ا أم الن لي إن كنت أحرز تقدمالطريقة التي تبيِّ و  ،نثابر فنهلك

 . ينمو أم ال لكلمة اهللا فهمي نفسي إن كان
 

يجب أن الذين فقط  مه المثقفين الهوتيان إإنني ال أعتقد أن الرسول يقول 
أما الفهم النامي  ،ًئاساوي شييية ال لحقائق اإللهل ابسيط فهما. إن نعتبرهم نامين

مسك تة. إن الشخص الذي ير غيِّ لكلمة اهللا سوف يعلن نفسه دائًما في حياة مت
ما يقوله اهللا، سوف يتزايد اختالفه في طريقة تفكيره، وطريقة كالمه، ب فعالً 

 تجديدوكذلك سلوكه. ليس هذا فقط، لكن في حياته بأكملها فيما بين ال
ضمن يفي كنيسة محلية  ويمارس نشاطهسيلتزم ، سماءالالوصول إلى و 

 لهذا الغرض.  واز رِ فْ للمسيح رجال أتقياء أُ  خضوعها
 

 األولية للمسيح، ونتجه نحو الكمال... ئلذلك دعونا نترك النقاش حول المباد
 وهذا سنفعله إن سمح اهللا.
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 مرعب  تحذير
 8-4 :6قرأ عبرانيين ارجاء 

 

هم على التقدم رتداد، وحثَّ الا لقد حذر الرسول العبرانيين التائهين من خطر
في كانوا الكثيرين  وألن ،شديدةللنضوج الروحي. لقد تحدث معهم بصراحة 

أمامنا تحتوي على  لتيا ألعدادة. إن اصرامخطر، فهو اآلن سيصبح أكثر 
إن  اسوف نفهمه جيدً  ه.ففا أال نخمرعب، ومن المهم لصالحنا روحي�  تحذير

 -التالية: ربعاأل خطواتال بعناات
 

 ذهانناأبقي مثل الزارع في نُ  أن علينا الفقرة هذه لفهم  .1
-1:8ولوقا  ؛ 20-1:4مرقس  ؛ 23-1:13إن مثل الزارع موجود في متى 

. عند هذه النقطة أسألكم أن تقرأوه مرة أخرى كما هو مكتوب في إنجيل 15
 مرقس؟

 
ومع ذلك نحن نؤمن  ،صعب الفهم 8-4:6ع يوافقون على أن العبرانيين الجمي

إن كنا نعرفه كله، فسنفهم األجزاء  ؛أن الكتاب المقدس يشرح الكتاب المقدس
بشكل أفضل. هل يوجد أي جزء أهم من التعليم الذي قدمه ربنا أثناء خدمته 



 

وألم  ،)34-33:4 مرقساألرضية؟ أال يتكون معظم هذا الجزء من أمثال؟ (
 ).13:4 (مرقسأهم من هذا المثل؟  لْ ثَ يوضح ربنا أنه ال يوجد مَ 

 
 ،ستجابات مختلفةاِ إنها تقابل فكلمة اهللا،  ُعلِّمتْ إن مثل الزارع يعلمنا أنه كلما 

-14:4 (مرقسمن يسمعونها، ولكنها ال تؤثر فيهم على اإلطالق  أولئك أولها
شيًئا أكثر  فعلونهناك من يستقبلونها بحماس سريع، ولكنهم ال ي :ثانًيا ،)15

 مرقسكلف شيًئا (نهم يكتشفون أن السير في طريق اهللا يُ ألهذا  ؛من هذا حيالها
كون لها تأثير يدوم عليهم يالكلمة و  نهناك من يستقبلو  :ثم ثالثًا، )16:4-17

على، ويبدو كل )، فتنبت البذرة، وتنمو األغصان بقوة أل19-18:4مرقس (
 وأخيًرا يصبح ،لكن في نفس الوقت هناك شيء آخر ينمو ،شيء على ما يرام

، تجف اثمرً  وقبل أن تنضج ،الناشئة ات"الشيء اآلخر" أقوى، ويخنق النبات ذلك
الغنى،  غرورفي الحال. ما كان يبدو واعًدا صار الشيء، "هموم هذا العالم، و 

مرقس وتخنق الكلمة، فتصير بال ثمر" ( واشتهاء األمور األخرى، تدخل إليهم
 ،)20:4 مرقس( بدألالكلمة فيتغيرون ل نوأخيًرا هناك من يستقبلو  ).19:4

فتنبت البذرة، وتنمو، وتحمل الثمار وتبقى. في بعض الحاالت تتضاعف البذرة 
وفي  ،ويحدث تغير في الشخصية اثالثين ضعًفا، ويكون ثمر الروح واضحً 

يكون الثمر ستين ضعًفا، ويكون تشابه الشخص بالمسيح أكثر  رخَ حاالت أُ 
ناس هؤالء ال مثل هناكفوفي بعض الحاالت يكون الثمر مئة ضعف،  ،وضوًحا

 مقدسين.القديسين ال
، 8-4 :6ونحن ندرس عبرانيين  نضعه في أذهانناأن  ال بدهذا هو المثل الذي 

 .8-7 عددانواضحة معه في ال تطابقاتهناك  وأنخاصة 
 
عن  اميمكن تمييزه ال المثل في والرابعة الثالثة االستجابات .2

 .متماثلة أوصافب اموصفه ويمكن - منهما كبير جزء في - بعضهما
في المثل، يمكننا طرح عدة  تينالثالثة والرابعة المذكور  تينبالنظر إلى المجموع

سطحية فقط؟ هل  اجذورً  اتالنبات أخرجتأسئلة. هل سرقت الطيور البذار؟ هل 



 

ئلة سإن اإلجابة على كل هذه األتنمو سريًعا؟ هل تجف عندما تشرق الشمس؟ 
 هي "ال".لكل من هاتين المجموعتين 

 
 ،وتصل الجذوع إلى السماء ،في كلتا الحالتين تتعمق الجذور وتنمو األغصان

عند ا. إنه وتبدو واعدة جد�  يظهر شكلهاوالسنابل  ،في الظهور بشائروتبدأ ال
لكن قبل ذلك وحتى  ات،هذه النقطة فقط يتضح أي اختالف بين نوعي النبات

 متماثلة. أوصافهذه النقطة يمكننا وصفهما ب
من فقرتنا،  5-4 نيعددكل ذلك في أذهاننا، دعونا اآلن ننظر إلى ال مع وضوح

 سامي. لقد كان سامي وصابرن اسمهما ليْ جُ ل رَ وفي نفس الوقت، نتخيَّ 
له اختبار روحي واضح مما أدى به لرؤية حقيقة اإلنجيل. لقد "ذاق و  "مستنيًرا"،

وبركات اإلنجيل. لقد  فوائدالسماوية"، هذا يعني أنه يعرف شيًئا من  موهبةال
للروح القدس"  شريك" أنهلروح القدس، يمكنك وصفه بل ار أصيلبكان له اخت

كلمة اهللا "صالحة"،  ساميعن عمل الروح القدس. فبالنسبة ل اغريب ليسألنه 
ية بدألامرئية و الغير  األمورعظ ويتلذذ بقراءتها. إن في الو  هاإنه يستمتع بسماع

مؤمن حقيقي (كما  ساميلقد ذاق "قوات الدهر اآلتي". باختصار، إن  .هتملكت
 ه بدقة.فانصي 5-4 عددان) والفيما بعدسنرى 

 
د كان له اختبار روحي " ، لقاستنار. هو أيًضا "صابرواآلن دعونا نتحدث عن 

ة السماوية"، هذا وهبمواضح مما أدى به لرؤية حقيقة اإلنجيل. لقد "ذاق ال
 كان له اختبار أصيلوبركات اإلنجيل. لقد  فوائديعني أنه يعرف شيًئا من 

عن عمل  اغريب ليسللروح القدس" ألنه  شريك" ـيمكنك وصفه بو لروح القدس، ل
في  هاكلمة اهللا "صالحة"، إنه يستمتع بسماع صابرفبالنسبة ل ،الروح القدس

كه، لقد ذاق "قوات لمتية تبدألامرئية و الغير  األمورويتلذذ بقراءتها. إن  الوعظ
بالرغم من و  ومع ذلك، ،ه بدقةانصفي 5-4 نيعددالال شك أن الدهر اآلتي". 

. هلكسيرتد الحًقا وسي صابرلكن  بالنظر إليه، ما سيجريأننا ال نستطيع رؤية 
في فبنفس الكلمات،  ساميأن نصفه هو و  اآلنمثل الزارع، يمكننا في  كماو 



 

، فإن الكلمات التي عن اآلخر الوقت الحالي كل منهما ال يمكن تمييزه
 ال النقطة تالئم اآلخر تماًما. عند هذهتظل طويال نستخدمها لوصف أحدهما، 

 .سيرتد يالذ وبينبين المؤمن الحقيقي  إدراكه يمكن اختالف يوجد
 
 
 المرتد أخيرًايتميز عن المؤمن الحقيقي . 3

حد أستمر ييصبح الفارق بينهما واضًحا مع مرور الوقت. في مثل الزارع، 
خر ن، أو حتى مئة ضعف. اآلي، وستان ضعفً يالنباتات في حمل الثمار، ثالث

 انتج حصاديعندها يتوقع الجميع أن التي لنقطة اوتأتي  لزمن طويل ابدو واعدً ي
. القطعة الثالثة من فيه والحياة تختنق ،ك أبًداذلصل إلى يولكنه ال  ،وفيرا

تماًما  ،تكون في النهاية قاحلة وبال ثمرف ،األرض ال تتغير على المدى البعيد
 .فيها ةر كما كانت قبل أن تزرع البذ

 
لكنه ال  ،5-4 عددينف في الُوص. إنه يختبر كل شيء ساميدعونا نعود ل

ستمر في حياته الروحية. إنه يستمر في كشف نفسه أمام كلمة اهللا ميسقط. إنه 
-12:5 مستمر لها، يصبح خبيًرا في كالم البر (انظرال هومن خالل استخدام

، وينتقل قويعلى الطعام ال ةعلى اللبن إلى التغذي ة). إنه يتدرج من التغذي14
وال الوقت إلى نظر طال يفيستمر إنه من مرحلة التعلم إلى أن يصبح معلًما. 

، يأتي للمسيح من سقط). عندما ي16-14:4 رئيس كهنته يسوع المسيح (انظر
أجل الرحمة، وعند االحتياج يأتي إليه من أجل النعمة. ال يتوقف عن إحراز 

سوف  ساميتقدم، في الفهم الروحي وفي الشخصية، ببطء ولكن بالتأكيد إن 
 .امقدس يصبح رجال

 
المطر هو كلمة اهللا وروح و  )7 عليه المطر (عددأشبه بحقل يسقط  ساميإن 

الرب ما يحدث ويبتسم برضى عن  ىاهللا. حقل ينتج ثمًرا يرضي اهللا ويسره. ير 
. المستمرة في التغييرالذي يظهر أن له طبيعة جديدة من خالل حياته  سامي



 

 سامييستمتع  لذلك ، وكنتيجةساميعمله في حياة  منإن اهللا يستقبل شيًئا 
ببركته. وبالرغم من تحذيرات الرسول القوية والصادقة للعبرانيين، إال أنه مقتنع 

 ).9 عدد( ساميأنهم في الواقع مثل 
هو ف ؛من أول وهلة، ولكن ليس ساميحاد مع ال على النقيضفهو  صابرأما 

لكن مشكلته أنه باإلضافة إلى  ،5-4 نيعددن في الأيًضا يختبر كل شيء مدوَّ 
ر تنمو في حياته. هذه تصير أكبر في النهاية وتنتهي خَ ك أشياء أُ كل هذا، هنا
بهذه الكلمة في التضاؤل. لم يعد يكشف  صابرويبدأ اهتمام  ،بخنق الكلمة

ي فهمه نتهوي ،د عليها، ألن شهيته قد تأثرتنفسه لها بنفس الطريقة التي تعوَّ 
يفقد رغبته  فشيًئاشيًئا ، و قويلطعام الفي االنامي إلى توقف، ويفقد كل رغبة 

من قبل، فإن "هموم هذا  هبالرغم من كل ما عرفه وكل ما اختبر  حتى في اللبن.
من رحمة المسيح ونعمته. "غرور  صابرالعالم" تصبح أخيًرا أكثر أهمية ل

 ةصدفلكنه ليس ضحية  ،خدعه و"شهوات سائر األشياء" تحكم حياتهيالغنى" 
، القوة التي حق. لقد تخلى عما يعرف أنه ااختار هذه األشياء عمدً  بل، ةتعيس

 ، اختار أن "يسقط" .6 عدداختبرها. وبكلمات 
 

شخص، سلسلة من االختيارات،  ختاريحدث عندما ي ،إن السقوط فعل عمدي
ن هو الرب ة، بالرغم من أنه يعلم جيدا مَ فعالالمسيحية الحياة الًدا عن تعبم

وفي الواقع فإنه يتعامل معه  ،نهنظره ع ليحوِّ يسوع المسيح وما فعله. إنه 
فهو  أن العكس هو الصحيح وبذلككمحتال ومخادع، بالرغم من أنه يعلم 

في  صالح). إنه يتصرف كأنه ال يوجد شيء 6 عدديصلبه مرة أخرى في قلبه (
 اقب، ألن العالم الذي ير اوخزي�  اعارً علًنا والنتيجة أنه يجلب عليه  ،المسيح

نا على أن نه يتبع المسيح وحثَّ أدعى ا"أليس ذلك هو الرجل الذي  :يسخر قائالً 
حدث يسوع المسيح أي تغيير فيه، ! في النهاية لم يُ اآلن انظروا إليه مثله؟ نفعل

 ."في هذه المسيحية أليس كذلك؟ يبدو أنه ال يوجد أي شيء على اإلطالق
 



 

ولكن في  ،)7 ددعتأثيرات كلمة اهللا وروحه ( أيًضا "مطر" صابرلقد استقبل 
يوجد  العالمة ثابتة على أي عمل هللا.  ةوجد أيتالنهاية ال يوجد أي ثمر. ال 

). ما فائدة أرض كهذه؟ إنها مرفوضة 8 عدد" (وحسكحقل "أشواك  سوى
هو حرق الحقل  عملوالشيء الوحيد الذي يجب أن يُ  ،""وقريبة من اللعن

 بأكمله.
 

لكنهما لم  ,متطابقين، واستمر الحال هكذا لزمن طويل سامي وصابرلقد بدا 
تغيًرا ا، ألنه تغير بتت وقائع الحقة. أحدهما تغير حق� يكونا متطابقين كما أث

كان عليه من ما  إلى، لكنه رجع أخيًرا احقيقي�  ااختبر تغيير فاآلخر أما  ،مستديما
ة عدَّ لتي كانت مُ أسوأ مما كان عليه من قبل، فاألرض ا أصبحقبل. في الواقع 

 .والحسكباألشواك  غطىأن تُ انتهى بها الحال  ةعاللزر 
 

، فالدليل على أن الشخص مؤمن حقيقي عقيدة سليمةوبالرغم من ضرورة وجود 
ع في حقيقة أنه يؤمن بكل األشياء الصحيحة. حتى الشيطان يمكنه أن يوقِّ  ليس

الروحية واقع، فالدليل  ! وبالرغم من أن الخبرةالعظيمة إلصالحاعلى اعترافات 
هذه االختبارات. إن  لهفي حقيقة أن  ليسعلى أن شخًصا ما هو مؤمن حقيقي 

الكتاب المقدس يوضح أن ليس كل اختبار حقيقي للروح القدس هو اختبار 
أن  حقيقة يرتكز على. إن الدليل على أن الشخص مؤمن حقيقي خالص

نمو فهمه لألمور الروحية، وفي . هذا يظهر في تغيرت تغيًرا مستديماشخصيته 
مهم أن من اله بالمسيح وفي مثابرته في اإليمان حتى النهاية. بهازدياد تش

. الواقع أن في خطر الضياع وننكون واضحين في كل هذا. هناك الكثير 
في  أظهروامهما  - خالصا أبديا أما الباقونن و صالمؤمنين الحقيقيين هم مخلَّ 

 .كوناله مهُ ف - محياته منأوقات 
 
 للتوضيحهذا التعليم يترك بعض النقاط . 4
 )أ4:6أن من يترك اإلنجيل ال يمكن استرداده أبًدا (بم هذه الفقرة تعلِّ  ) أ(



 

يكون هناك جدال   يجب أنأ) هذا ما يقوله الرسول، وال 4إنه من المستحيل (
) وال يمكن 1 عددلحياة المسيحية هي التوبة (حول ذلك. إن نقطة البداية في ا

هذا بسبب أنه ارتكب تجديًفا على الروح  أ).6 عددمرة أخرى ( ة إليهاعودال
). في 30-28:3 مرقسغفر أبًدا (انظر القدس، وهي خطية ال يمكن أن تُ 

للجميع أن ربنا جاء من السماء، هذا ظهر في  اكان واضحً  30-20:3مرقس 
داءه ولكن أع ،سلطان كلمتهمجرد في إخراجه للشياطين ب خاصةمعجزاته، 

 اما كان نور  .ا بوضوح، أطلقوا عليه شيطانينسبوا قوته للشيطان. ما كان إلهي� 
ما كان صحيًحا بوضوح، أطلقوا عليه خطأ. كانت  .ادعوه ظالم اواضح

تجديف على الروح القدس،  ما هي إال ا. هذه الحالةداسة بالنسبة لهم شر� الق
ص، ولن إلى المسيح ليخلُ ل قبِ ومن الواضح أن شخًصا في هذه الحالة لن يُ 

 غفر أبًدا.يرغب في ذلك. إن التجديف على الروح القدس ال يُ 
 

ونالوا اختبارات  حقيرتكب المرتدون نفس الخطية. إنهم يعلمون أن اإلنجيل 
تعاملهم مع الحق  إنهم يتعاملون يتخلون عن كل شيء. ولكنهم )،5-4 نعدادال(

إنه تجديف على الروح القدس. قد ال  أبًدا.راتهم لم تحدث اختباوكأن  مع الزيف
كله مرة واحدة، ولكن من خالل سلسلة من الخطوات العمدية، هذا يحدث 

 .ذه النتيجةيصلون إلى ه
 

ا عن الرب ويبقون هناك متراجعون قد يبتعدون جد� التراجع. ال ليس رتدادالإن ا
والدليل  ،كذلكلكنهم ليسوا  ،نو ون قد يظنون أنهم مرتدشاهدلمدة طويلة. الم

. في بدألعلى ذلك أنهم يعودون إلى الرب مرة أخرى. إنهم ال يبتعدون عنه ل
أ).  6أي التوبة ( - ال يمكن ألي مرتد أن يختبره مرة أخرى النهاية يختبرون ما

في  إنهم يرجعون بجرأة إلى عرش النعمة، لكي ينالوا رحمة ويجدوا نعمة عوًنا
ويجدون أنه بالرغم من خطاياهم وٕاخفاقاتهم، فإن رئيس كهنتهم  ،)1:4حينه (
 من حنو ترحابه. شيًئالم يفقد 

 



 

ا. كانوا ن غير ناضجين روحي� و كان العبراني إن االرتداد ليس عدم نضج روحي.
على الطعام  اأن يتغذو  ال بديتغذون على اللبن في الوقت الذي كان  نيزالو  ال
كان  في الوقت الذييحتاجون أن يتعلموا  نيزالو  ). كانوا ال14-12:5( قويال

لكنهم لم يتخلوا عن اإليمان، بالرغم من أنهم كانوا  ،معلمين واأن يكون يجب
 ،)9 عددن (و لهذا يخبرهم الرسول أنه ال يعتقد أنهم مرتد ؛يفكرون في فعل ذلك

ا بأي حال من األحوال: إن تخلوا فتراضي� اوليس  ومع ذلك فتحذيره لهم حقيقي،
 ).8-1 أعداد( حتما سيهلكونعن اإليمان، 

 
حقيقي هي أنك تستمر  إن العالمة األكيدة الوحيدة التي تدل على أنك مؤمنٌ 

الرجوع للوراء. هؤالء الذين يرجعون، ينتهي ب نتهيفي اإليمان. عدم االستمرار ي
 نااختيار  وهو. ال يوجد طريق آمن غير التقدم لألمام إلى الخروجبهم الحال 

 رخَ الرسول لهذه النقطة في مناسبات أُ  عود). سي3 عددجميًعا بمعونة اهللا (
"اتبعوا السالم مع الجميع،  :كما هو اآلن. سوف يقول صارًماعديدة، وسيستمر 

مة والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، مالحظين لئال يخيب أحد من نع
عمًدا، لن يكون له أي رجاء، بينما سيخبرنا  سقطألن من ي ،)14:12اهللا" (

ن للصالة ألجلهم و أن نشعر أننا مضطر حتى الرسول يوحنا أننا ال يجب 
 ).16:5يوحنا 1(

    
ستخدامه مع اأقوى مما يجب  5-4:6 لعددينال يجب أن نعتقد أن لغة ا )ب(

 غير المجدَّدين
عن اإلسرائيليين الذين خرجوا من  قولهيمكن  5-4ين العددما قيل في كل 

في  باستفاضةأرض مصر ثم ماتوا في البرية. لقد تحدث الرسول عنهم 
. هؤالء الرجال والنساء كانت لهم اختبارات حقيقية عن اهللا 4و  3األصحاحين 

السحاب، ومشوا عمود لقد انقادوا بعمود النار و  - لم تكن اختبارات خالص هالكن
، وأكلوا المن، وتغذوا على ةعبر البحر األحمر، وشربوا من الصخر  يابسةالعلى 



 

لكن  ،بطريقة معجزية، كما سمعوا صوت اهللا ُقدمت لهمالتي  ىالسلو 
 شخصياتهم لم تتغير، لقد ماتوا في عدم اإليمان ولم يختبروا راحة اهللا.

قال على شاول ملك ن أن يُ ال يمك هذين العددينال يوجد شيء مما قيل في 
رب" في  رب، يا الصارخين "يا أولئك إسرائيل، وعن يهوذا اإلسخريوطي، وعن

 ،8-1:15والمحترقة في يوحنا  ةنزوعغصان المأل، وعن ا23-21:7متى 
. إن 22-20 :2بطرس 2ا المذكورين في رين نهائي� متغيِّ الوعن الناس غير 

، يندِ ستخدامه مع غير المجدَّ اأقوى مما يجب  5-4ن العددياعتقدنا أن لغة 
ي مدى أل فهمنا من تعليم الكتاب المقدس. إننا لم همً ا مُ هذا ألننا لم نفهم خيطً ف

. إننا لم نمسك افً زائ اأن يصبح مؤمن يمكنشخص ما، ومع ذلك  تقدميمكن أن ي
 بالحقيقة الهامة وهي أن ليس كل اختبار للروح القدس هو اختبار خالص.

 
 عزيةالمعلينا أال نترك فقرة مثل هذه بدون بعض الكلمات  )جـ(

. إن كنت تخشى ئأحتاج أن أتحدث مباشرة ورعويا لكل قار  عند هذه النقطة
على الروح القدس، وٕان كان هذا الخوف  امن أن تكون قد ارتكبت تجديفً 

 تلكترتكب  لمهذا بسبب أنك فيحركك باستمرار في اتجاه ربنا يسوع المسيح، 
أن ارتكاب الخطية  تماماإفزاعنا، حتى ندرك  رمي إلىالخطية! إن هذه الفقرة ت

لكن إن كان  ،ليس آمًنا، وأن اختيار طريق الخطية باستمرار يعني الضياع
ك قلبك ويدفعك لتتضع أمام اهللا، ويحركك أيًضا تمليالخوف من االرتداد 

دليل  هذاهنتك، فلتعترف بخطيتك له وأن تطلب الرحمة والنعمة من رئيس ك
أن أن يتوبوا، وليس بإمكانهم  نن ال يريدو و فالمرتد ؛اعلى أنك لست مرتد�  كافٍ 
 .يتوبوا

 
إن السقوط فعل عمدي، كما رأينا. إنه تسمية النور ظالم. إنه معاملة يسوع 

من فعل ذلك بكل الطرق، لكن  بْ عِ استمرار إخجاله علًنا. ارتَ إنه  .شيءال  أنهك
وباالنتباه له،  ,ة من لطف اهللاهبر الذي درسناه هو في الواقع الحظ أن التحذي

ية. المؤمن المعترف الذي يفشل مراًرا وتكراًرا، بدألستبقى في طريق الحياة ا



 

بالقدوم  دعوونلكنه يعود باستمرار للرب، ال يوجد ما يخيفه. إن الخطاة هم الم
، وغفور، رقيق، و ود). إن رئيس كهنتك ود16:4إلى عرش النعمة ( بجرأة
يقوله عنه. نحن في أمان  مختلفلديه شيء  تائب ئال يوجد أي خاط .ومقوٍّ 

 نا أننا لسنا في أمان في أي مكان آخر.فرِّ عالتحذير يإن عند قدميه. 
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 !تشجيع
 20-9 :6قرأ عبرانيين  ارجاء 

 
، 8-1:6ن في آذاننا في عبرانيين يْ والتحذير القوي تحريضمع استمرار رنين ال

األصحاح مليء بالتشجيع  اقيا. إن بنأتي اآلن إلى شيء مختلف تمامً 
جرب عادة باعتقاد أنه ال يحبنا ، نُ اشديدً  اعندما يقدم لنا شخص إنذارً  والوعود.

ومن الواضح أن الرسول يعي هذا، لذلك ففي  ،ا، وقد نظن حتى أنه ضدناكثيرً 
ة شديدة صرام). الشخص الذي حذرهم ب9 األحباء" (عددبه "ءقرا لقبالحال ي

 حطعادة ت النهائيةلديه في الواقع قلب مشتعل بالحب. إن التحذيرات غير 
جميعا نحتاج إلى التشجيع  االناس ليأس صريح. إن التحذيرات ضرورية، لكنب

كثير من التشجيع، وهو يفعل ذلك بطريقتين: أوال الا. واآلن يمنح الرسول أيضً 
 ما قال عن طريق توضيحين. يؤكد علىيخبر العبرانيين بشيئين، ثم 

  
  خبران -1

 )10-9:6لكننا قد تيقنا...." ( ) "أ(
"بالرغم من أنني تحدثت إليكم عن األشياء السيئة التي تحدث للمرتدين  9:6

ي أنكم لستم مثل هؤالء. ذهن، لكنني مقتنع في ُمخلصاا وقد قدمت لكم تحذيرً 
، فأنا متأكد أتحدث شخصيا، فأنا متيقن بخصوص أشياء أفضل. بالنسبة لكم

يا له من شيء  ن."و صفقدون، لكنكم أناس مخلَّ أنكم لستم ضمن هؤالء الذين سيُ 
ثبتون أنه كان على خطأ، وقد حذرهم مدهش يقوله! إن عادوا للوراء فسيُ 

الذي ن. ما و ن حقيقيو لكنه متأكد في ذهنه أنهم مؤمن ،هذا من نتيجةبإخالص 
ا لهذه الدرجة؟ إنه من المهم اإلجابة على هذا السؤال، ألنه يجعله متأكدً 

 سيوضح لنا كيف يستطيع أي منا أن يتأكد من خالصه.



 

ا من اهللا؟ هل يؤسس اقتناعه على ا ورائعً ا جديدً ن العبرانيين نالوا اختبارً ألهل 
 ليس على اإلطالق...ال هذا؟ 

 
 زلتم وال لهذه النتيجة بالنظر إلى حياتكم. إنكم أناس كنتم توصلت"لقد  10:6

 فقط عندما تكون لديكم رغبةذلك  تفعلون إنكم ال .تخدمون بعضكم البعض
تهبون أنفسكم له. وما هو دافعكم؟ إنه الحب، وكذلك  كدٌّ إنه عمل وَ  .عارضة

 ."االهتمام باسم اهللا
 

ثمر الروح. الحب المضحي  فيهاى أر  ،"عندما أنظر إليكم، أرى حياتكم المتغيرة
المميزة للمؤمنين الحقيقيين، هو شيء بالتأكيد  صفاتالثمر األهم وأحد ال .بنفسه

ال فوهو لن يتغاضى عن هذا الواقع،  أمينيمكن أن يراه أي شخص فيكم. اهللا 
 ."نو مؤمن كمأن بد
 

يفكرون في كانوا أنهم ا واألسوأ من ذلك، ن غير ناضجين روحي� و كان العبراني
ا ا للرسول ليصدر لهم تحذيرً اإلقالع عن اإليمان المسيحي. كان هذا كافيً 

جعل الرسول يستنتج  ومن ناحية أخرى، لقد تغيرت حياتهم بشكل كافٍ  ،شديًدا
 عطي مصداقيةأنه كان يكتب لمؤمنين حقيقيين. إن الحياة المتغيرة هي التي ت

 ذلك. ل يس هناك بديلعتراف الشخص باإليمان. لال
الرسول اهتمام آخر في قلبه مما سيجعله يخبرهم  ىزال لد ل ذلك، مااق أن بعد

 بشيء آخر......
 
 ) 12-11:6لكننا نشتهي...." ( ) "ب(

بعضكم البعض، لكنني أريد أن كل  ا لتخدمواا كبيرً "إنكم تبذلون جهدً  11:6
ا، وأن تفعلوا ذلك للنهاية، وبدون أن شخص منكم يبذل نفس الجهد للتقدم روحي� 

. أريدكم أن تستمروا في إحراز تقدم روحي حتى تصلوا على اإلطالقتتركوه 
ا) فيها كل الشكوك (في كل من عقولكم وعقلي أنا أيضً  تزولإلى النقطة التي 



 

ا، لكنه مؤسس عقيمً  ا ومتيقنين أن رجاءكم ليس رجاءً متأكدين تمامً  نوتكونو 
 ."على ضمان

 
نقول إننا صراحة كل مثلي عنده قلق مشابه لذلك على شعبه. ب راعٍ كل من هو 

منهم  ونن، وكثير و ن حقيقيو لسنا متأكدين مطلقا بأن أعضاء كنائسنا كلهم مؤمن
ومع ذلك هناك آخرون لديهم  ،نو ن حقيقيو أيضا غير متأكدين من أنهم مؤمن

أي شكوك تجاههم على  يستبعدة ومقدسة، مما بَّ حِ وضوح في اإليمان، وحياة مُ 
على دراية كاملة  كما أننا ،اإلطالق. بالطبع نحن غير معصومين من الخطأ

في هذه  كثيًراصدم أننا سنُ و )، 19:2 تيمو2له حقا ( الذينبأن الرب وحده يعلم 
رغبتنا في رؤية هؤالء األشخاص يحرزون  يغيرية. هذا ال اآلتالحياة والحياة 

 بخصوصهم. تساورناأي شكوك  َيْطُردور اهللا، في أم اوواضحً  اثابت اتقدم
 

 ،من الكسل الذي يميز حياتكم المسيحية اآلن "أتوق أن أراكم تتخلصون 12:6
، بأي شكل من عناءً  منفسكأ كلفونت مالتقدم الروحي، فال يبدو أنكومن حيث 

)، إن كان ال يوجد أدنى شك من 1:11ا (األشكال. إن كان إيمانكم واضحً 
المثابرة التي تميز بها رجال ونساء اإليمان في  صفةٕان كانت و كم، قلتصااِ جهة 

ا من أنكم ترثون المواعيد ا سأكون متأكدً األزمنة الماضية واضحة فيكم، إذً 
ورثوا المواعيد المصنوعة  بنفس التأكيد الذي لي في الذين ألجلكمالمصنوعة 

 ."ألجلهم
 

 ويمكن تلخيصهما كما يلي:قولهما، أن ين يريد اا لديه شيئفالرسول إذً 
، فأنا وٕان كان هذا ليس مخطًطا ،دونفقَ "لقد حذرتكم أنكم إذا رجعتم للوراء، فستُ 

 ولكن يا ،ن. هذا بسبب حياتكم المتغيرةو يلن أصو أنكم مؤمن ذهنيمقتنع في 
 رجال والنساءبال تشبهايزول! هذا سيحدث إن كنتم أكثر  ليت كل شك لديَّ 

 ."ي تاريخ الكتاب المقدسعنهم فالذين قرأنا  األتقياء



 

من عدة  هو موضوع الرسالة بأكملهاو ، كلها هذا هو لب موضوع هذه الفقرة
 . إن الرسول اآلن يؤكد ويعزز ما قاله للتو باستخدام توضيحين.أوجه

 
 توضيحان -2

 )18-13:6من الكتاب المقدس: إبراهيم ( أحدهما ) أ(
مصنوع  قسما وعززه با رائعً وعدً فكروا للحظة في إبراهيم. لقد أعطاه اهللا " 13:6

 اسم اهللا!" - بأعظم اسم على اإلطالق
 

الوعد  كان. 17:22ن في تكوين الوعد؟ إنه مدوَّ  ذلك"وماذا كان  14:6-15
ك وأن نسله سيتضاعف. من الناحية البشرية، بدا تحقيق هذا بارَ أن إبراهيم سيُ 

اسماعيل ابنه البكر من  فضوقد رُ  االوعد مستحيال، ألن سارة امرأته كانت عاقر 
ا به. كانت ثقته متزعزعة أحيانا، ومع ذلك آمن إبراهيم بالوعد واستمر مؤمنً  ،اهللا

 هلد إسحق، لكن هذا وُ وأخيرً  ا.ولم يتركه أبدً  تمامالكنه ظل رجل اهللا، مؤمنا به 
 ،كن نهاية اختبارات إبراهيم. لقد طلب منه اهللا أن يقدم إسحق كذبيحة لهتلم 

وفي اللحظة  ،ا هللاا، ومطيعً ا، ومحب� ا، وعابدً ا، وتابعً ظل إبراهيم واثقً ومع ذلك 
ا، استعاده إبراهيم من الموت. ولد إلسحاق األخيرة، تم استبقاء إسحق، ومجازً 

ا، ا للتحقيق، ليس فقط جسدي� عيسو ويعقوب، وعندئذ كان الوعد في طريقه أيضً 
الجسدي لليهود لكنه األب  ، ألن إبراهيم ليس فقط األبأيًضا الكن روحي� 

 ."الروحي لكل المؤمنين
 
ا. لقد احتمل بطول ز رجل اهللا هذا؟ إنها حقيقة أنه استمر مؤمنً ميَّ  ما الذي"

كم  !هذه هي الطريقة التي بها يحصل الشخص على ما وعد به اهللا. ياهو أناة، 
  الصفة واضحة بالمثل في حياتكم!"هذه أتمنى أن تكون نفس 

أكد اهللا على صحته  . لقدوثيًقا"لقد ثابر إبراهيم ألن الوعد كان  16:16-18
. بهذه دالوعدا ال يقبل الجا أنه بين البشر يضع القسم من خالل قسم، عالمً 

 ."ا ما قاله، ليؤكد أنه قصد حق� ونزاهته بسلطانهاهللا  خاطرالطريقة 



 

 
ه مهما ا أن، عالمً "عندما يوجد وعد أكيد بهذه الدرجة، فيمكنك أن تحتمل بصبر

وهكذا ثابر إبراهيم في اإليمان. ما علينا أن  ،سيتحققف يحدث من مفاجآت
ا عن هذا الوعد. اهللا ال يمكن أن ل تأكيدً قِ ندركه هو أن الوعود المعطاة لنا ال تَ 

ا لنا. ال يوجد جد�  معزٍّ أن هذا  ال بدا. ما يقوله يأتي لنا كوعد وكقسم. يكذب أبدً 
رجاء محقق  عندهص إلى المخلِّ  لجأيعني ما يقول: كل من ي شك من أن اهللا

 ."وأكيد
 

"إن هذا يعني أننا إن فشلنا في الوصول للسماء، إن فشلنا في دخول الراحة 
ل. لن يكون بسبب أن بطهذا لن يكون بسبب أن الوعد قد فالموعودة من اهللا، 

التمسك بما وعدنا  سيكون بسبب أننا فشلنا في االستمرار فيبل  ،اهللا قد خذلنا
مهما يحدث من  به اهللا. لقد تخلينا عنه. لم نلتصق بصبر باإليمان بما قاله اهللا

 نيْ ذَ لالمثابرة وااللتصاق ال ظهر. سيكون بسبب أننا ابتعدنا ولم نمفاجآت
 .الموعد"به المتالك  أدت التي المثابرة تلك إبراهيم في ظروف مشابهة، امأظهره

 
ر يِّ لكنه لم يغ ،وذ من الكتاب المقدسالرسول المأخهذه نهاية توضيح 

الكتابة عن الرجاء الذي نملكه، وكيف يمكننا أن نتأكد من فبعد  ،الموضوع
الدخول إليه، ينتقل اآلن إلى توضيح مأخوذ من الحياة اليومية لشعب البحر 

 القرن األول. فيالمتوسط 
 )20-19:6من الحياة اليومية: سفينة تدخل الميناء ( الثاني) ب( 

كل من يعيش في البالد المحيطة بالبحر المتوسط، كل من القراء  على غرار
األصليين كانوا على دراية بالممارسة التي يشير إليها الرسول اآلن. كان يوجد 

ذلك اليوم. كان على ويمكن رؤية بعض األمثلة  - حجر كبير في كل ميناء
. كل من هذه األحجار كان ئيوجد العديد من هذه األحجار في بعض الموان

في الالتينية (ا بالمرساة مدفونا بإحكام وبثبات في حافة المياه وكان معروفً 



 

anchoria( وفي اليونانية ب ،agkura كانت هناك مراكب صغيرة موثقة .
 ، لكن كان لها هدف آخر.ابه
 

 رعت الدفةكما هو اليوم، فمثال لم تكن قد اختُ  الم يكن متقدمً  اإلبحارإن علم 
الوصول إلى الميناء باستخدام شراعاتها فقط،  ما فشلت السفن فيا وكثيرً  ،حينئذ

يحدث هذا، كان يتقدم أحد  كان خاصة إذا كانت الريح مضادة لها. عندما
 - "الرائد"ـ هذا الرجل بوكان ُيعرف  – أشخاص طاقم السفينة في زورق تجديف

والتي كانت "ثابتة  anchoriaلمرساة بامن السفينة المكافحة  حبالكان يصل 
الحبل، وبالصبر ب اإلمساك مجردكان عليهم فن في السفينة و باقالأما  ،وراسخة"

دون أن يتركوه أو يقللوا من . إن فعلوا ذلك ه نحوهمنيجذبو والجهد المثابر 
 !مرةفي كل مجهودهم، كانوا يصلون بأمان إلى الميناء 

 
بطريقة جديدة. كل منا نحن  تلمع أمامنافسوف  20-19 نيعدداللو قرأنا اآلن 

 مرساة اإلنجيل. هذا الرجاء هو الذي يعلنهرجاء الالمؤمنين الحقيقيين نغذي 
anchoria و agkura في السماء  أي - الحجاب" داخل" "ةوراسخ ة، "ثابت

. كل ما علينا أن حبلنفسها. إن الرائد قد وصل إلى هناك بأمان وقد أوصل ال
ا. إن احتملنا، مع بذل مجهود الرجاء وأال نرخه أبدً ب نمسكنفعله اآلن هو أن 

صبور ومثابر لفعل ذلك، فسيصل كل منا إلى الميناء، مهما كانت  العواصف، 
 ا.ي� والشكوك، أو الصعاب التي نواجهها حال

وال  ،ال علينا أن نغرق بأي من األمواج التي تجلبها الرياح المضادة في طريقنا
اآلن، لن  انحتاج أيضا أن يحدث شيء "مميز" لنا. إن كان أحد منا ضائعً 

يكون ذلك بسبب أن الرائد لم يقم بدوره، ولن يكون بسبب أن المرساة غير 
مسك بالحبل. تقبضته وتوقف عن ال ىأنه أرخ الوحيد هو سببالمنة، تمؤ 

 د يستفيد منعُ يسيكون بسبب أنه توقف عن كشف نفسه أمام كلمة اهللا ولم 
 خدمة رئيس كهنتنا األعظم. 

 



 

على رتبة ملكي صادق".  بدألإلى ارئيس الكهنة هذا هو "رئيس كهنة إن 
 في الفصل التالي. ذلك بالضبط معنىوسوف نكتشف 
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 على رتبة ملكي صادق بدألإلى ارئيس كهنة 
 28-1:7قرأ عبرانيين  ارجاء 

 
في حياة اإليمان،  انحرز تقدمً إن أردنا أن في فصول سابقة أوضح الرسول أننا 

علينا أن نفهم معنى أن يكون الرب يسوع المسيح رئيس كهنتنا. لقد أخبرنا أنه ف



 

: لقد أخبرنا ثالث اغامضً  ًئاشيقال  الكنه أيضً  وليس عنا ببعيد،رحيم، وأمين، 
على رتبة ملكي صادق". ماذا يعني  بدألإلى امرات أن "المسيح رئيس كهنة 

 اآلن يخبرنا بمعنى ذلك. نحن بصددههذا بالضبط؟ إن األصحاح السابع الذي 
 

كما نعلم. لقد صاروا مؤمنين،  اإن القراء األصليين من العبرانيين كانوا يهودً 
إلى اليهودية التي  رتدادالتخلي عن مسيحيتهم واالفي  اجدي� ون فكر لكنهم اآلن ي

هم وأجدادهم يعتبرون نسل هارون  عام 1500لمدة  وااستمر قد تركوها. لقد 
عنهم ذبائح عن الخطايا والعديد  الً بد نيقدمو يمثلونهم أمام اهللا و الذين  – كهنتهم
أن يتحولوا عن الكهنوت ُطلب منهم . عندما صاروا مسيحيين، تقدماتمن ال

ن من قبل اهللا) وأن يقبلوا يسوع عيَّ مُ  ذا (والذي كانوا يعرفون أنهالهاروني ه
ليس من نسل  يسوع كرئيس كهنتهم. كان عليهم أن يفعلوا ذلك بالرغم من أن

من الرسول يمنعهم فلكي  ،)14 العددمن نسل يهوذا الملكي( هالوي، لكن
أن يقنعهم أن الشخص الذي أخبرهم أن يقبلوه  ال بدية، كان إلى اليهود رتداداال

أن  اأعظم من الكهنوت الهاروني. كان عليه أيضً  اكرئيس كهنتهم، يمتلك كهنوت
. هذا هو ما ةبالرت همن قبل اهللا ليحل محل كهنة هذ قد ُعيِّنيثبت أن يسوع 
إلى أن يكون المسيح "رئيس كهنة  ىعنم شرًحا وافًيايشرح  وهو يثبته اآلن قطًعا

 على رتبة ملكي صادق". بدألا
ة وسوف ندرسه كوحدة. هذا يعني أننا لن واحدإن هذا األصحاح هو وحدة 

أن نفهم  أن األهم هوويبدو لي  ،نستطيع أن نتوقف أمام كل كلمة وعبارة
التفكير  خاطر باالرتباك فيأن نن ععوضا لتعليم الرسول  الموضوع المحوري

أن نرى أن الرسول هنا يذكر خمس حقائق هامة،  من المهم. ةتفاصيل كثير  في
 .1من هذه الحقائق كلٍّ  في اوعلينا أن نكون واضحين تمامً 

 
-1:7إن كهنوت المسيح أعظم رتبة من كهنوت اليهودية ( -1

10( 



 

وملكي  ،وهارون ملكي صادق - كاهنان عظيمان هناك كان القديم العهد في
ليهود د عليهم اصادق هو األعظم. إن المسيح هو أعظم من الكهنة الذين تعوَّ 

الوي (كما  رتبة علىألنه رئيس كهنة، ليس  - 4:110كما يعلن مزمور  - وذلك
 24-18:14إن تكوين  ملكي صادق. على رتبة بل ن)و كان الكهنة الهاروني

النقطة،  تلكعند  توقفنن أ من المفيدكون ييخبرنا عن ملكي صادق هذا، وس
 لنقرأ هذه الفقرة بدقة.

 
لبيته بغنائمه من  اإن الفقرة تسجل واقعة تاريخية حدثت عندما كان إبراهيم عائدً 

الحرب بعد حملة حربية ناجحة. ملكي صادق كان ملك ساليم (المعروفة 
 دمققابل إبراهيم. لقد هذا  .كاهن اهللا العلي ا) ولكنه كان أيضً ابأورشليم الحقً 

براهيم وجنوده، وباركه في اسم اهللا، وأخبره أنه مدين إل اوخمر  املكي صادق خبز 
من كل ما كان يحمله هو  اأعطاه إبراهيم عشرً  وفي المقابل ،بنصره الحربي هللا

 ورجاله.
 

ما،  اأين كان الوي عندما حدث كل هذا؟ كان سيصبح من نسل إبراهيم يومً 
، "كان بعد 10 عددوبكلمات  ،طويل زمنب لكن هذه الواقعة حدثت قبل أن يولد

. من الواضح أن ةهام حقيقة ههذ لب أبيه حين استقبله ملكي صادق."في صُ 
أنه أعظم من  ال بد اإذً من إبراهيم، ألنه بارك إبراهيم، ملكي صادق أعظم 

من الواضح أن ملكي و  ،لب إبراهيم في ذلك الوقتالوي، الذي كان في صُ 
لم  ).7-4،6 عداداأل( اعشورً صادق أعظم من إبراهيم، ألن إبراهيم دفع له 

ن إأن نقول  ا. يمكننا إذً ذلكل الم يكن ملكي صادق مستحق�  لويفعل ذلك ليكن 
لب إبراهيم في ذلك لملكي صادق، ألنه كان في صُ  ادفع عشورً  االوي أيضً 
 عددفي عشور إسرائيل (هو ونسله  الحق له م، إن الوي الذي كانالوقت. نع

 4:110 يعلن مزمور هنا ).10-9 أعدادلملكي صادق!( اعشورً بالفعل ) دفع 5
األقل (الوي)  على الرتبة" ليس بدألإلى اأن الرب يسوع المسيح رئيس كهنة "

 اوكاهنً  ااألعظم (ملكي صادق). ملكي صادق هذا كان ملكً  على الرتبةولكن 



 

وكذلك كان يسوع، لكن الوي لم يكن كذلك. كان ملكي صادق "ملك  ,)1 عدد(
"ملك السالم" (ألن  االبر"(ألن هذا بالضبط هو معنى اسمه في الترجمة) وأيضً 

في العهد القديم  امسبقً تشبيها " أو نموذًجاكان " ابهذ ،"ساليم" تعني سالم)
 ).3-2 العددانللمسيح الذي كان سيأتي (

 
فعلى سبيل المثال، إنه يظهر  ،خر بها يشبه المسيح اآلتيأُ  جوانب اهناك أيضً 

). 3 عدد( هُ َسبنَ نسب، أو على األقل غير مسجل  وكأنه بالعلى مسرح التاريخ 
كما ال يوجد أي  ،ال يوجد أي سجل على أنه مدين بكهنوته ألي شخص آخر

إلى  اهو صورة لمن "يبقى كاهن ه). في كل هذ3،8 العددانسجل بموته (
صورة  مجردهو فملكي صادق أما )، 3 عددإن الحقيقة هي المسيح ( ".بدألا

فيه  يخلفهالبن اهللا الذي ال يرث كهنوته (ألنه يملكه باألحقية) كما ال يوجد من 
 ).بدأل(ألنه له إلى ا

، ومن هناك ينتقل ليعلن 10-1 األعدادما يقوله الرسول في موضوع هذا هو 
 حقيقة أخرى هامة: 

 
 

      )19-11:7( اليهودية كهنة من فاعلية المسيح أكثركهنوت  -2
من جعل  اإن كهنوت الالوي وكل طقوس الناموس المرتبطة به لم يتمكن أبدً 

يستطيع أن يفعل ذلك،  ،كرئيس كهنة خدمته، لكن المسيح، في الً أي شيء كام
 ). هذه النقطة هي التي يثبتها الرسول اآلن.19 عددوهو يفعل ذلك (

 
أن  مؤكًداتنبأ  4:110 ل األساسي لهذا الجزء. مزمورالسهل متابعة الجدمن 

)، 17 عدد( ةمختلف لرتبة. سوف ينتمي االوي�  االمسيا عندما يأتي لن يكون كاهن
وصايا  بحسب)، ولن يمارس كهنوته 14-13 العددانوسيأتي من سبط آخر (

كان  لو). 16 عدد( ةأبديمتالك حياة ابسلطة وقوة  بل، جسديةعتبارات اتتعلق ب
، لما كان ُيعملأن  ال بدأن يفعل للخاطئ كل ما كان  تمكنقد كهنوت الالوي 



 

ال بد ). إن حقيقة أن المسيا كان 11 عدد( ىخر أ ةكهنوتي لرتبةحتياج اهناك 
كهنوت الالوي  رتبةعلى أن  ياكاف برهانا تكان ةمختلف ةكهنوتي لرتبةينتمي أن 

إن كان كهنوت الالوي فومع ذلك،  ،ئحتياجات الخاطا سدادتمكن من تلم ولن 
كل لغى أيًضا تُ ذلك أن  فيترتب على، ىخر أ رتبة كهنوتيةأتي تلغى لكي سيُ 

ن كل هذا الكهنوت. هذا واضح ألب ارتبطتالشعائر والطقوس، والذبائح التي 
-11 العددان(ا جد�  به لتصقيهذا الكهنوت، و  كان يدور حول ناموسنظام ال

كهنوت الالوي ال. إن نهاية اكل معً الالذي يربط  العامل الرئيسي). كان هو 12
 اليهودي. للناموسيعني نهاية الطيف الكامل 

 
وغير  اهذا النظام وقتي� كل ) كان اشرح مرة أخرى الحقً رح من قبل (وسيُ وكما شُ 

 لحقائق روحية، ولم توضيحية ات" أي، تشبيهنماذجكامل. كان يحتوي على "
له قيمة دائمة، وغير  ت، وليسالذلك كان ضعيفً  ؛على الحقائق نفسها يحتوِ 

نظام ال. لم يكن الهدف من على اإلطالق الً قادر على جعل أي شيء كام
. أتي بهأفضل، وأن ي احي�  بقي رجاءً الالوي أن يكون نهاية في ذاته، ولكن أن يُ 

، لم فقط شكال من "االقتراب من اهللا" في الواقع، وليس اتمكنَّ حدث هذا، و عندما 
وتبقى مبادئه  ،)19-18 العددانلغي (لذلك أُ  ؛حتياجاأي  للنظام الالوييعد 

، ألنها مغروسة في طبيعة اهللا وشخصه، بدألإلى ا ُملزمةً األخالقية العظيمة 
هذا ليس موضوع الرسول هنا. إن فومع ذلك  ،ولذلك فهي غير متغيرة

عندما أتى المسيح وأكمل  ىأن نظام الالويين اختف في خطة اهللاأنه  وعهموض
 عمله.

 
 )22-20:7( اليهودية من كهنة رسوًخا المسيح أكثر كهنوت -3

 يكون مولودا منأن  ال بدوظيفته؟ كان ب كاهن العهد القديم لتحقكيف كان ي
يصير  كان ينمو، وعندماأي طفل  مثل مثلهالعائلة الصحيحة.  منو  الويسبط 

شيء آخر، وال  اعمله ككاهن. لم يكن مطلوبً ب اتلقائيً  لتحق، يان عامً يعمره ثالث
 هكذا. سهالً . كان والءم السَ قَ  ىحت



 

 
في  صارتعطينا اإلجابة. لقد  22-20 األعدادكهنوته؟ بيسوع  التحقكيف 

نقض، كما وظيفته بقسم، لم يقسم هو به، بل اهللا. لقد أوضح اهللا أن قسمه ال يُ 
على رتبة ملكي صادق." بهذا صار يسوع  بدألإلى ا"أنت كاهن  :ل البنهقا

أن كهنوته راسخ أكثر  كل الوضوح لعهد أفضل. إنه من الواضح اوضامنً  كفيال
 من كهنة اليهودية.ا جد� 
 
 )25-23:7لكهنة اليهودية ( أبقى مماكهنوت المسيح  -4

يخلي جيل من الكهنة ال. كان بدألإلى اأي من كهنة العهد القديم  لم يحيَ 
. كان يدخل كهنة جدد الدائمتغير ال هميز ي اوهكذا كان كهنوتً لجيل آخر.  المجال

يتقاعدون أو  ابينما كان الكهنة األكبر سن�  ،سن الثالثين نباستمرار عندما يبلغو 
يمكنك االعتماد عليه  بذاتهيموتون. استمر الكهنوت، ولكن لم يكن هناك كاهن 

 الوقت.   لاطو 
 

عطي الكهنوت له لقد أُ  ،مع الرب يسوع المسيح ايختلف تمامً  الوضعلكن 
أن  يلزمقل لشخص آخر، وال ت. ال يمكن أن يناة شخصية ولم يكن وراثي� صفب

وال  بدألإلى ا). إنه يحيا 24 عدد" (بدألإلى استمر ميكون لشخص آخر، ألنه "
، متاح اموجود هناك دائمً . هذا يعني أننا عندما نأتي هللا به، فهو ايموت أبدً 

. مهما فعلنا الكل ولكونه كلي القدرة، يستطيع أن يساعد ،اوال يغيب أبدً  ادائمً 
. إن وجوده في السماء كممثل عن اإليه، ال يخذلنا أبدً  ومهما كان معدل اقترابنا

 ئخاطال. إن شفاعته ألجل اطرد أبدً ال يُ أكل من يتكل عليه ليضمن  ئالخاط
كواحد من أروع وعود  َعدَّ يُ أن  ال بد 25 عدد. إن اناجحة دائمً  الفاشل الضعيف

 الكتاب المقدس بأكمله!
 
 )28-26:7( ئحتياج الخاطال كهنوت المسيح مناسب تماًما -5



 

أحتاج إلى رئيس كهنة ليس فقط له مكانة أعظم أو قوة أعلى، لكن  ،ئكخاط
. إن رئيس الكهنة الذي يحتاج أن يقدم ذبائح عن خطاياه اأيضً قدوسا أن يكون 
أن يكون صورة لرئيس كهنة أفضل  ال بد. رئيس كهنة مثل هذا ال يفيدني

ه ال يستطيع أن يساعدني. إنني أحتاج إلى ذاتسوف يأتي، لكنه في ذاته وب
ه الحق أن يدخل إلى محضر اهللا ليمثلني هناك، لكن رئيس لرئيس كهنة 

لسماء ليس هو رئيس الكهنة الذي ل صورةي يمكنه فقط أن يدخل إلى الكهنة الذ
 .هأحتاج

 
لدخول إلى محضر في اله الحق  الذيفقط هو  رئيس الكهنة المقدس في ذاته

ألني أنا إنسان.  اأن يكون إنسانً  ال بداهللا بال وساطة وأن يحمل قضيتي هناك. 
. الً أن يكون عليه أن يتكلم عن نفسه أو  دونأحتاجه أن يتحدث عني، ولكن 

ة بالتأكيد. إن الرب يسوع جديأحتاج إلى رئيس كهنة تكون شفاعته عني م
 أحتاجه. بالضبط منالمسيح هو رئيس الكهنة هذا. هو 

 
، يحيا بالخطية، والضعف، والعجز، ويقدم كل يوم االوي�  اإن يسوع ليس كاهن

 اومؤهل تمامً  إلهيم سَ ن لمهمته بقَ تعيَّ ذبائح عن نفسه كما عن اآلخرين. لقد 
وٕالى مرة  ،! لقد تعامل مع الخطية بطريقة حاسمةبدألن لها للقد تعيَّ  .لعمله

 يقف في محضره الذيمن اهللا،  تمامابأن قدم نفسه كذبيحة كاملة، مقبوله  بدألا
 اآلن.

 
يمكنه أن  من. هل يوجد ئيا لروعة هذه الفقرة! إن اهللا قدوس ولكني خاط

فع إلى السماء غير ملطخ بالخطية، ورُ  من هو – يقترب إلى اهللا نيابة عني
؟ هذه الفقرة تخبرني تغيري الوُمْجٍد و ن من قبل اهللا لكهنوت أبدي، عيَّ العليا، ومُ 

 أنه يوجد شخص هكذا!
 



 

إلى اهللا  فيها وجد أي مناسبة أقتربتمع الرب يسوع المسيح كرئيس كهنتي، لن 
 ألعيشدان أُ  الذي فيهيوم ال أتيوبسبب شفاعته، لن ي ،ردتأجد أنني طُ  ثم

ة مع اهللا. إن شفاعته ألجل الخطاة كاملة وناجحة. بإمكاني أن شركعن ال ابعيدً 
ونعمة لمعونتي ي سوف أنال رحمة على خطاياي ا أنمتيقنً  اآتي إليه بثقة دائمً 

جانب من في كل  أعظم اتً ألنه يمارس كهنو  حقيقيكل هذا في وقت االحتياج. 
 العهد القديم. الذي كان فيالكهنوت ظل من  جوانبه

 
! فلماذا حقيقيلكنه  ،وأموت بال رجاء شلكنت سأعي، حقيقيكان هذا غير  لو
 قد يرغب أي شخص في االبتعاد عنه؟ إن التراجع حماقة، واالرتداد جنون. اإذً 
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 وسيط عهد أفضل
 13-1:8قرأ عبرانيين  ارجاء 

 
سامعيه ألعلى  خذبعد أن أف ,العبرانيين هو معلم بارع الرسالة إلى إن كاتب

منحدر حاد من التعلم، يعطيهم اآلن لحظة اللتقاط أنفاسهم. إنه يبدأ هذا 
في قيادتهم  تقدمبتلخيص وتطوير ما قاله حتى اآلن، قبل أن ي األصحاح

 أعلى. ىٍ إلى مستو  تدريجيا
 

 )5-1:8ملخص ( -1
ها حتى اآلن هي أننا نحن المؤمنين التي قدمتُ  ةيلحقيق"إن النقطة ا 1:8-2

المسيحيين لنا رئيس كهنة فريد. إنه أعظم من األنبياء، ومن المالئكة، ومن 
على رتبة ملكي صادق  بدألإلى اموسى، ومن يشوع، ومن هارون. إنه كاهن 



 

الرجال  أن يخلص بإمكانه. يحتاجهكل ما  ئللخاط قدمالذي بإمكانه أن ي
 ."بدألٕالى او  تماماوالنساء اآلن، 

 
، وهو على عرش. إنه يمارس خدمته في السماء حيث كهنتناهو رئيس  هذا"

 - وبالرغم من أنه شخص واحد، إال أنه يمارس وظيفتين ،املكي�  ايشغل منصبً 

هيكل، أي الجتماع أو الوظيفة الكاهن ووظيفة الملك. إنه ال يخدم في خيمة ا
السماوي نفسه. إنه ال  ال، بل يخدم في الواقع ،األرضي لواقع سماوي لظلفي ا

الخيمة هي تمثيل  تلك ،يمارس كهنوته في خيمة أرضية نصبها الناس
 مسكن اهللا نفسه!" - فيهيخدم  الذي، حقيقيفقط للشيء ال وضيحيت

 
أمام اهللا نيابة : رجل يظهر يرتكز على هذا"واآلن فجوهر الكهنوت كله  3:8

رئيس كهنة،  احق�  عن أشخاص آخرين، ويقدم تقدمات وذبائح. إن كان المسيح
 "!بالفعل وهو يقوم به - أن يقوم به ال بدفهذا ما 
 

مه يقد الذيماال يخبرنا  أن نالحظ أن الرسول عند هذه النقطة المهممن 
. سوف نرى هناك أنه موجود في 14-13:9سوف يخبرنا بهذا في  ،المسيح

، وأنه يجلس هناك كشخص قد يحةهى مهمته في تقديم الذبنأالسماء كشخص 
واحدة أكمل عمله. إن وجوده في السماء يخبرنا بحقيقة أن تقدمته كانت لمرة 

 يمكن أن تكرر مرة أخرى ولن تتكرر. الفقط. لقد انتهت. 
 

 أكتب إليكم الأنا وبينما  ،ى األرضس هنا علمارَ "إن كهنوت المسيح ال يُ  4:8
. إنني أتكلم عن رئيس الكهنة األعظم الممجد يمارسونهيزال العديد من الكهنة 

 تتكلمقد كنت  لواألرض. بكهنوته مرتبط بالسماء وليس  الذيفي العالء، 
الكهنة  أولئكعن كهنوت أرضي، لما كان المسيح يقوم به، والسبب في ذلك أن 

 ."عائلة هارون، وهي العائلة التي ال عالقة  للمسيح بهايجب أن ينتموا ل
 



 

ات تية حقيقية. هم فقط رموز وتشبيهالكهنة ال يمارسون خدمة كهنو  أولئك" 5:8
غير كاملة لحقائق سماوية. إن مسكن اهللا الحقيقي ليس خيمة أرضية  توضيحية

لما  ظالكان نسخة أرضية و  ابل هو السماء. لقد أمر اهللا موسى أن يصنع قدسً 
هو في السماء. لقد فعل ذلك لينقل ألذهاننا البسيطة فكرة لحقائق روحية غير 

، لكن في السماء ماديمنظورة. إن خدمة ربنا ال تمارس في هذا التمثيل ال
 !"لناهو رئيس الكهنة الذي  هذانفسها. 
 

من لألصحاحات السبعة األولى  لينا رئيس كهنة كهذا"! إن الهدف الكل"
ر لنا عن فكرة عظمة المسيح الفائقة، وفي لعبرانيين كان أن يعبِّ إلى االرسالة 

. إن ابتعدت عن مجد اهللا، فال االرتداد ةر و خط سببظهر لنا يُ السياق؛  اهذ
 مكان تذهب إليه سوى الظلمة الخارجية.

 
ال  - أم ال اهذه النقطة حق�  بستوعايحتاج كل منا أن يسأل نفسه إن كان قد 

أعظم من ربنا يسوع المسيح! في هذه اللحظة يجلس هناك في  من هويوجد 
اإلنسان، أعظم  - السماء شخص هو اهللا، الذي جاء بيننا كإنسان، وهو كاهللا

. إنه يمثل شعبه في الرجال ْتَقىمن جميع األنبياء، وكل المالئكة، ومن أ
 السماء نفسها ويضمن قبولهم التام هناك. 

 
للنقطة التالية، التي يشرحها  هيئين، فنحن اآلن مُ النقطةهذه  ستوعبنااإن كنا قد 

من أوله إلى آخره. يمكن  9 الرسول في بقية هذا األصحاح وفي أصحاح
 "ولكنه اآلن قد حصل على خدمة أفضل...." .6 عددبكلمات  اتلخيصه

ولكن التأكيد  ،رئيس كهنتنا شخص سموكان التأكيد حتى اآلن على لقد 
. ال يوجد خدمته سموعلى التأكيد كون يسفصاعًدا من اآلن ف ,سيتحول اآلن

ذلك عندما تأملنا في من هو،  صحةمن هو أعظم من المسيح. لقد رأينا 
 عندما نتأمل فيما فعله. اأيضً صحة ذلك سوف نرى اآلن و 

 



 

. إن هذا اتمامً  شخصه سموة ساميإن خدمته  .""لقد حصل على خدمة أفضل
ذلك فيما  تعلمسوف نو عهد أفضل"، لنه "وسيط أل : أوالواضح لثالثة أسباب

 .نه كاهن لمسكن أفضل، ومقدم لذبيحة أفضلإ ،. إضافةً 13-6:8 ، فيبعد
لن ولتعليم هذه الحقائق  ،9 هذان السببان سوف يتم تناولهما في األصحاح

 ،على رتبة ملكي صادق بدألإلى ا ايعود الرسول مرة أخرى لكون المسيح كاهنً 
ذلك سوف يقارن مرة أخرى بين عمل المسيح وعمل كهنوت  من الً لكن بد

 .بصفة خاصةن منجذبين إليه و الوي، الذي كان القراء األصلي
 

 )13-6:8المسيح وسيط عهد أفضل ( -2
. سوف نفهمها بسهولة 13-6:8رة في ومفسَّ  6:8في  ةهذه الحقيقة مذكور 

 كافية إن سألنا أربعة أسئلة وأجبنا عليها:
 

 ما هو العهد؟  ) أ(
يكون أن لكن الطبيعي  ,، أو عقد، بين طرفين أو أكثرُملِزمتفاق اإن العهد هو 

بالقيام بأشياء معينة على شرط أن يقوم  الطرفيند أحد عِ ثنين. في العهد يَ ابين 
باع بيت، يوافق فعلى سبيل المثال عندما يُ  ،الطرف اآلخر بفعل أشياء معينة

شرط أن بمه لآلخر، يسلت علىو طرف ما على التخلي عن حق ملكيته للعقار 
هكذا يكون العهد بين الرجال  من المال. امعينً  ايدفع الطرف اآلخر مبلغً 

مع اهللا مختلف، كما يعلن الكتاب المقدس بوضوح. إن  األمرلكن  ،والنساء
باعتباره و ، من جانب واحد اتفاقً ان على األكثر العهد الذي يشمل اهللا يكو 

غير قابلة  ايملي شروط ابمزايا رائعة، لكنه أيضً د عِ الطرف األعظم، يَ 
فقط أن نفكر في عهد اهللا مع شعب إسرائيل  نرى هذا، نحتاجكي ل للتفاوض.

، يعدهم استولى عليهملكونه اختار اإلسرائيليين، وفداهم و ف ،جبل سيناء في
خذهم ليكونوا شعبه. من سيت. سوف يكون إلههم و اشروطعليهم ببركات ويملي 

، سواء كان فيما يتعلق اتمامً  عليهم أن يطيعوا كل ما يطلبه منهمجانبهم 
ما هو بالصواب والخطأ، أو فيما يتعلق بالعبادة أو الحكومة المحلية. هذا 



 

إن أطاعوا  سيناء، وما أمرهم به من قبل، أو ما سيأمرهم به. فييوصيهم به 
من  الً البركات، وبد سيخسرواف ،اوْ صَ عَ  إن ولكن الموعودة، يستمتعون بالبركاتف

 لعنات اهللا. ستصيبهمذلك 
في أيدينا، عهد أفضل من ذلك. إنه ُأعِطَي نه من خالل المسيح إقول ي 6 عدد

 أفضل ألنه مؤسس على وعود أفضل.
 
 
 أ) 8-7:8حتياج لعهد جديد؟ (ال) لماذا اب(

مع ذلك  ,كان العهد القديم قد نجح، لما كان هناك أي احتياج الستبداله لو
مع  للسلوك الحميم . لم يجذب أي شخصئفالحقيقة أنه لم يسدد احتياج الخاط

ال يكمن الخطأ  لكنالقوة، إلى لقد افتقر  اهللا. لم يجعل أي شخص يستمتع به.
 ,أ). لم يحيوا في طاعة كاملة للرب8 عددالشعب ( فيهو  مثلماالعهد  في

 شعبه الخاص،من أن تكون  يةاليهود ةاألمرفض  اوالنتيجة كانت أن اهللا أخيرً 
كان على الرجال والنساء أن يعرفوا اهللا  لوكما شرح ربنا في كثير من أمثاله. 

من وجود  ال بدمتياز ومتعة أن يكونوا شعبه، كان اكإله لهم، وأن يحصلوا على 
. كان هناك احتياج قامالم اعهد مختلف. لم يجلب عهد سيناء أي شخص لهذ

 آخر. لعهد
 
 )9،13-8:8د بمثل هذا العهد؟ (عِ هل وُ  )ـج(

) وهو 34-31:31ما قاله إرميا في سفره ( قرأ. لناتكرار مرارا و  عد بهبالتأكيد وُ 
في  رَ الوقت في يأس، لم يَ  ذلك. كان النبي في 8،9 عدديمقتبس هنا في 

 ااألمة المرتدة أي رجاء أن تسير مع اهللا. لقد أعلن له الرب أنه سيصنع عهدً 
، والذي أن يحفظوهمع العهد الذي فشلوا في  املحوظ اتناقض اناقضً م اجديدً 

اهللا في قلوبهم من خالل هذا العهد  ناموسوسوف يكون  ،أدى بهم إلى الدينونة
عون ببركات العهد سوف يستمت اأخيرً لكنهم ج مكتوب، رْ الجديد، وليس فقط في دَ 



 

غفر وستُ  ؛هللابامة سوف يحظون بمعرفة شخصية وحمي .من قبل ي لم يدخلوهذال
 ذكر مرة أخرى.جميع خطاياهم ولن تُ 

 
 اجديدً  اأن هناك عهدً على الدليل الوحيد في أيام العهد القديم  هو لم يكن هذا

رميا كان إلللنظر في كلمات اهللا  ا، لكن ما كان ملفتً إليهم كان في الطريق
" اجديد ا). ال يمكنك أن تصنع "عهد8،13 األعداداستخدامه لكلمة "جديد" (
"، فإنك االشيء "قديمً  صبحي بمجرد أنو  ،اقديمً  موجودبدون أن تجعل العهد ال

 .اسريعً ستبدل وسوف يُ  زوالإنه في طريقه لل ؛تعلم أنه أوشك على نهاية أيامه
بهم ن أن كتو أن يفهم العبراني ال بدكان  ختفاء.لال أٌ يَّ هَ ، إنه مُ لقد فات أوانه

لوه اهللا أن ما بجَّ  علنفي الطريق. لقد أ اجديد اأن هناك عهد تأوضح ةالمقدس
ستبدل. إن هذا هو العهد الجديد الذي كان ربنا يسوع المسيح سوف يُ  اكثيرً 

 فيه ألجل الخطاة. اوسيطً 
 
 )12-10:8( "وعود أفضل"، فما هي هذه الوعود؟ كرت) لقد ذُ د(

الحاضرة. لقد تناولت إن العديد من وعود العهد القديم كانت تتعلق بهذه الحياة 
لكن وعود  ،ةماأل متيازاتموضوعات مثل الرخاء الشخصي، وطول الحياة، وا

ببركات روحية، اآلن وفي الحياة  أسرهاالعهد الجديد (كما سنرى) تتعلق ب
 اآلتية.

 
سوف أفعل." كانت  قال اهللا في العهد القديم، في واقع األمر، "إن فعلتم...

يقول اهللا، ففي العهد الجديد أما  ،عة البشريةبركات العهد مشروطة بالطا
في  التعبير امالحظة عدد المرات التي ورد فيها هذ هم"سأفعل....". من الم

، إال من خالل األعداد همن هذ اليس واضحً  ه. بالرغم من أن12-7 عداداأل
وسيط العهد  إنه .المسيحطاعة بن، فالواقع أن هذه البركات مشروطة مضمو ال

 الجديد.
 



 

 ها العهد الجديد. إنهقطعالوعود المحددة التي ي ثانيةً الحظ ندعونا نأخذ لحظة ل
). 10 عددعد أن اهللا سوف يضع ناموسه في أذهاننا وسيكتبها على قلوبنا (ي

رغبة حقيقية في طاعة  ة؟ لم يكن لدى يهود العهد القديم أيذلكماذا يعني 
الخارجي،  ناموسلديهم ال لقد كان. ار اتكر مرارا و وصايا اهللا، كما أوضح تاريخهم 

يمكنه أن ف ،تماًمالكن قلوبهم لم تكن تحبه. إن مؤمن العهد الجديد مختلف 
 ناموس). إن 22:7 (رو"فإني أسر بناموس اهللا بحسب اإلنسان الباطن"  :يقول

بالنسبة له، لكنه شيء يحبه في أعماق قلبه. إن  نصوصاهللا ليس فقط كتاب 
ل رضي الرب وأن يسلك في طرقه. هذا التحوُّ أن يُ لديه رغبة في أعماقه 

 الداخلي هو أحد بركات العهد الجديد. 
 

وهم يكونون  ا: "أنا أكون لهم إلهً 10 عددفي  اأيضً  كرذُ هناك وعد آخر من اهللا 
قديم يعلمون أنهم شعب اهللا المختار وكانوا ال." كان شعب إسرائيل الي شعبً 
ومع  ،المحيطة بهم أنهم لم يتمتعوا بنفس االمتيازرون الشعوب يذكِّ  كثيًرا ما

ا بالسير يكترث كثيرً يكن ذلك فالواقع أن الفرد اإلسرائيلي في أيام العهد القديم لم 
ه لمؤمن العهد الجديد  لكن ،عالقة حميمة معه ةٕارضائه، ولم يتمتع بأيمع اهللا و 

-8:15 (روآلب" ، "يا أبا االً الروح القدس في قلبه، الذي به يصرخ هللا قائ
كر ما ذُ  ربط عاطفية عائلية.به بُ  أنه مرتبطهللا ويشعر  ). إنه يعرف أنه ابنٌ 17
موا كلمة اهللا إلسرائيل القديم، ولكن هذه ن علَّ و الالويف ,مرتبط بذلك 11 عددفي 

بما  – العهد الجديد كل مؤمن فيلكن  ،لحد بعيدالكلمة استمرت على السطح 
 ىحدإهي هللا شخصية المعرفة ال إن يعرف الرب. - والبنات األوالد في ذلك

 البركات الموعودة.
 

واظبوا . بالرغم من أن شعب العهد القديم 12 عددموجود في  آخرهناك وعد 
بأي  االحمام، لكنهم لم يتمتعوا أبدً  ذبائح مثل الثيران، والخراف، أو على تقديم

سهم كانت و اهللا. كل طقالعفو، أو السالم مع شعور متدفق من الغفران، أو 
تى منا للرب يسوع أة للعهد األفضل الذي سيأتي. كل من ُمعتممجرد صورة 



 

المسيح  ُحسبت علىأمام اهللا، هذا بسبب أن خطايانا قد  عتبر كامالً المسيح يُ 
. لقد تعاملت ذبيحته مع خطايانا، ليس في لناسب بره على الصليب، وقد حُ 

خطايا  - ن نستمتع بالصفح عن خطاياناالتخيل ولكن في الواقع. نحن اآل
طبيعتنا، الخطايا المفضوحة، والخطايا السرية، والخطايا المتكررة، خطايا أمس، 

كل  - السَّهوْ وخطايا اليوم، وخطايا الغد، سواء كانت تعديات فعلية أم خطايا 
 بعد ذلك. امنه اخطية! إن اهللا ال يتذكر أي� 

 
ر ن العهد الجديد يعدنا بقلب متغيِّ إن نقول أ، يمكننا امع وضع كل ذلك معً 

فال  ،يبدألاالحميمية معه، والعفو الكامل و ، و لنا هللا امتالكمتياز اومطيع، وب
"وسيط لعهد أعظم، قد تثبت على  عجب أن يطلق الرسول على المسيح أنه،

 ).6 (عدد "مواعيد أفضل!
 

دين، وال حتى ديانة وق إلى البركات التي وصفناها للتو؟ ال تء يىهل من قار 
 ،العهد القديم، يمكنها أن تعطيها لك. إنها هبة يسوع المسيح لكل من يأتي إليه

 اآلن! - عنه. تعال إليه ابعيدً  لذلك ال تبقَ 
 

 ارباختأكثر في حياتك؟ لن تجدها بأن تبحث عن  هل أنت مؤمن مشتاق لبركة
غامض. كل بركات اهللا هي في يدي يسوع المسيح، إنه وسيط العهد الجديد. 

. سوف تختبر االنتعاش اقترب إليهه. يلإحتياجك اتعال إليه من جديد. اعترف ب
 فقط بتجديد شركتك معه .  تشتاق إليه,الروحي الذي 

 
، السؤال بالمسيح؟ واجه هذا عتمستمهذا الكتاب، هل أنت  صفحاتبينما تقرأ 

 ئفيك. كل بركة يستمتع بها الخاط فضلي ألك وفرحك ليسا نتيجة ءكتفاا فإن
 نعمته. هبةتأتي إليه من خالل الرب يسوع المسيح. إنها 

 



 

لكي نشكره مرة أخرى ألجل كل ما فعل. لقد فعل ما  القد حان الوقت لنا جميعً 
ت فسك وثبِّ ن عنل النظر مأل ذهنك بأفكار عنه. حوِّ ا. قدِّره. كذلكفعل ألنه هو 

). إن الشخص الذي يفعل هذا ال 2:12يك على "رئيس اإليمان ومكمله" (عين
 من االرتداد، ألن قلبه سيصرخ بشيء كهذا: اأن يخشى أبدً  لزمهي
 
 ي مثبتة على يسوع،بما أن عينَّ   
 ،سواهفقدت رؤية كل ما هو فقد   
 ،ةروحيال يترؤيبيت لقد سُ   
 .1بالنظر إلى المصلوب  
 
 ).  68: 6ية عندك" (يوحنا بدأل"يا رب، إلى من نذهب؟ كالم الحياة ا  
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 أفضل مسكنكاهن ل
 14-1:9قرأ عبرانيين  ارجاء 

 
ربنا  غتنمهالقد رأينا كيف نظر الرسول إلى العهد القديم، ثم للعهد الجديد الذي 

 عهد أفضل".ل"وسيط  يسوع المسيح، وكيف استنتج أن المسيح هو
 

بدأ اآلن ينظر إلى المسكن الذي خدم فيه الكهنة  أخذ هذا في االعتبارمع 
اذالمسكن جميل و  ذلكن في العهد القديم. وبالرغم من أن و الالوي ، لكنه لم أخَّ
إال أن  ،له دهِّ مُ ومع ذلك، هذا شيء  ،من اهللا احقيقي�  ااقتراب ئالخاط يعطِ 

 . إنه كاهن لمسكن أفضل.حقق ذلك المسيح الذي يخدم في السماء نفسها
 

ينظر  إنه. هبعتتسهل يو  ابسيط جد�  أسلوبهمنا الرسول هذه الحقيقة؟ إن كيف يعلِّ 
إلى المسكن القديم وٕالى ستة أشياء كانت موجودة هناك، ويستنتج أن أوال 

). ثم 10-1 عداداهللا (األ محضرأي اقتراب حقيقي إلى  القديم لم يعطِ  دبيرالت
ن وهو يدوِّ  ،يخدم اآلن حيث، ينظر إلى ما فعله المسيح وٕالى مقابلةمن خالل ال

 حقيقي سبع حقائق لفعل هذا، ويختم بأن يؤكد لنا أنه من خالله لنا اقتراب
أية  هناككون تنا، لن ). إن احتفظنا بهذا التخطيط في أذهان14-11 ألعداد(ا

 .على اإلطالق في فهم هذا القسم صعوبة
 



 

 )10-1:9( !قتراباال  - ستة أشياء كيف كان يبدو: -1
أليام العهد القديم ونتذكر كيف كانت األحوال  للوراء"دعونا ننظر  1:9

، كما تعلمون العبادة ية. لقد أعطى اهللا كل أنواع التعليمات عن كيفحينذاك
، أي في خيمة مقدسة، والتي خيمة االجتماعالعبادة كانت تتم في  تلك. اجيدً 

 ."كان مكانها هنا على األرض
ين، لكل تميز خيمة! كانت منقسمة إلى جزئين م مجردس اهللا دِ قْ "نعم كان مَ  2:9

جزء منهما أثاثه الخاص. الجزء األول يسمى "القدس" أو "المكان المقدس"، 
 لوجوه، والمائدة التي يوضع عليها خبز ااضوءً كان يحتوي على المنارة لتعطي و 

 نفسه". وجوهالخاص، وبالطبع خبز ال
 

، وكان ةعامى الأعن مر  ا"ما كان يحدث في هذا الجزء األول كان مخفي�  3:9
الدخول إلى ساحة  ةعامالبإمكان من الحجاب. كان  انوع حائط المسكن يمثل

ومع  نفسه, المسكنلدخول إلى المسكن، لكن الكهنة فقط هم من كان بإمكانهم ا
 الثاني مسكنعن ال اهذ األول مسكنذلك، كان هناك ستار هائل يفصل بين ال

"قدس األقداس"، ويمكننا أن نطلق على هذا الستار "الحجاب  ـب المعروف -
 ."ين عن بعضهما البعضان منفصلمسكنالثاني". وهكذا كان ال

 
 .""كان قدس األقداس يحتوي على مذبح البخور الذهبي 4:9

في قول ذلك، كما  أن الرسول كان يرتكب خطأً  نتسرع في استنتاجيجب أال 
اب. إن الواقع أن خدمة هذا المذبح كانت مرتبطة ومتصلة يظن الكثير من الكتّ 
أن  ال بد، كان قترابالالقدس، لكن ألسباب اب رتباطهاامن بقدس األقداس أكثر 

 وليس خلفه.قتراب إليه الذي يمكن اال لحجابمن ا الجانبيقع في 
 

ى من ش� في قدس األقداس تابوت العهد. كان ذلك مغ ا"كان يوجد أيضً  4:9-5
من  ةنعيِّ يحتوي على  ذهبيبداخله كان يوجد قسط و  ،بالذهب وانبكل الج

 - الحجر المكتوب عليهما بنود العهد ا، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحالمن



 

المظلالن لكرسي الرحمة. وال  المجد يوجد كروبا كان وفوقه ،أي الوصايا العشر
 ."عن كل هذه األشياء بالتفصيلاآلن يمكننا أن نتكلم 

للمسيح  ارمزي�  ا" أي تشبيهمن هذه األشياء كان "مثاال ال يوجد أدنى شك أن كال
 االرسول ال يشرح كل ذلك هنا، ألن ليس هدفه أن يعطي عرضً  آلتي, لكنا

أن يقارن بين خدمة المسكن هذا مع  بللكل شيء كان يمثله المسكن،  مفصال
 يزال يفعله. ما فعله الرب يسوع المسيح وال

 
، كان كهنة العهد القديم مهيًئاه اهللا، وعندما كان كل شيء رسم"هذا ما  6:9

رون يعتنون بالمنارة، ويغيِّ  - ين عملهم، مؤدِّ األولسكن ميدخلون ويخرجون من ال
 ."، ويحصلون على التطهير الطقسي للشعب على مذبح البخوروجوهخبز ال
 

 لمولم يحدث أكثر من ذلك. هؤالء الكهنة  ،أقصى شيء يحدث هذا "كان 7:9
إلى قدس األقداس. الشخص الوحيد الذي كان يدخل إلى هناك كان  ايدخلوا أبدً 

يدخل وحده، ولمرة واحدة فقط في السنة.  كان عندما يفعل ذلكو  ،رئيس الكهنة
ل دم الذبيحة التي مْ لم يكن يدخل عن استحقاق، ولكن بحَ هذه المرة حتى في 

ألنه  - سهعن نف اأيضً  كذلكدمت ألجل خطايا جهل الشعب الذي كان يمثله، قُ 
 ."يحتاج إلى التكفير ًئاكان خاط اهو أيضً 

 
الحقيقة هي أنه من خالل كل هذا.  ام العالم درسً كان الروح القدس يعلِّ " 8:9

دام  كان من الواضح أنه ما أعطى موسى التصميم المفصل للمسكن. هو الذي
 اإذً  .عالنية"ُيظَهر لمحضر اهللا لم  الفعلي، فإن الطريق للدخول االمسكن قائمً 

لحقائق  اتمثيلي�  ايمكننا أن نرى أن الهدف الكلي للمسكن هو أن يكون تشبيه
الناس  دُّ عِ روحية عظيمة، وهكذا يُ  ئم مبادلكي يعلِّ  اروحية. لقد كان قائمً 

اآلن، فهو يساعدنا في فهمنا لما  ى المسكن. بينما نعيد النظر إلاآلتي لمسيحل
أن طقوس المسكن ومراسمه لم تقدم  حقيقةقى البت على أي حالفعله المسيح. 

 حقيقي إلى محضر اهللا. اقتراببالفعل أي 



 

الشيء بأكمله كان صورة. لقد قدم طقوس تطهير  صحيح أن" 9:9-10
، لم يفعل اروحي�  اقد كان ناقصً ف ,انقي�  األي شخص ضميرً  خارجية، لكن لم يعطِ 

النظام بأكمله عن  أشاراهللا. لقد  نالحقيقي م من حيث موقفهأي شيء للعابد 
إلى  إلى ما هو أبعد من ذاته. أشار اروحية لكن لم يجعل العابد يختبرهحقائق 

فقط. إن  اأنه في حد ذاته كان مؤقتً  بذلك أوضح وقدسوف تأتي،  ُأَخرأيام 
 علن بالكامل في فترة الحقة.كانت ستُ  يشير إليهاالحقائق الروحية التي كان 

 
عن االحتياج للتطهير، لكنه لم يمنحه قط. لقد  خبرالمسكن كان يكل شيء في 

قتراب اللكن لم يمنح هذا ا قترابالتحدث طوال الوقت عن االحتياج والطريق ل
بال متعلق بالمسكن كان سيكون عديم الفائدة و  ما هو. كل على اإلطالق

في إن الرقم ستة عن شيء سوف يأتي!  تقد تحدث اكن كلهتلم  لو، هدف
" هو ملخص دقيق قترابممنوع اال - لكتاب المقدس هو رقم الفشل. "ستة أشياءا

 لتعليم الرسول الذي أعطاه حتى اآلن في هذا األصحاح.
 
 )14-11:9! (اقتراب - : سبع حقائقيكونكيف  -2

التناقض بين هذه الخدمة القديمة ليشرح بالتفصيل عند هذه النقطة يأتي الرسول 
ية، مادِّ خدمة الرجوع إلى وخدمة المسيح. كيف يمكن للعبرانيين أن يفكروا في 

بينما يعرفون أن خدمة الرب يسوع المسيح روحية،  ,، وعديمة التأثيرموضعيةو 
 بالكشفهذا الدرس قوم بية، وفي السماء نفسها، وأبدية ومفيدة؟ إنه يدِّ ماوغير 

 :1ائقعن سبع حق
  
 )11:9) كاهن أفضل (أ(
 إلى أشياء أفضل سوف تأتي إلى ما هو أبعد،القديم أشار باستمرار  تدبيرإن ال

القديم تحدث  التدبيرالرب يسوع المسيح. إن  أنجزهاوهذه األشياء األفضل  -
ه، ولكن ألن مراسمه كانت مصممة إلعداد منحعن التطهير، ليس ألنه كان ي

أثناء السنوات  االمسيح. لقد أبقى اإليمان حي�  بواسطة المقدماألذهان للتطهير 



 

 فهم على اآلن . لقد زودنا بتوضيحات تساعدناهنو نتظر يكان الناس فيها التي 
الذي أعده. لقد قدم يسوع ما وعد به العهد القديم،  قترابأهمية ما قد فعله واال

 لقد أتى المسيا! ،نظام جديدتدشين تم  اوأخيرً  ،ولذلك فهو كاهن أفضل
 
 )11:9) قدس أفضل (ب(

"المسكن األعظم  في األرض ولكن في، موجودإن يسوع ال يخدم في قدس 
واألكمل، غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة." إنه يخدم في 
الحقيقة الروحية التي كان المسكن القديم مجرد صورة لها، أي في السماء 

 نفسها.
 
 )12:9( ) ذبيحة أفضلج(

ه المسيح، عدسابقة قد أصبح اآلن حقيقة. لقد أ زمنةإن الفداء الموعود به في أ
. هو. لقد قدم حياته هو ليس بسفك دم حيوانات أو دم آخرين، لكن بسفك دمه

هو نفسه الموت. ليس ذلك فقط، لكنه دخل إلى المسكن السماوي  لاحتملقد 
 على كرسي الرحمة هناك. كفارة وقدم دمه

 
 )12 :9طريقة أفضل ( )د(
يوجد  الف ؛وراء الحجاب إلى ما متكرر دخولو المسيح بتقدمات متكررة  لم يأتِ 

بهذه الطريقة. إن تقديم نفسه  اقتراب حقيقي نحصل عليهأي تطهير حقيقي أو 
هناك اآلن. كل  باقٍ حدث مرة واحدة. لقد دخل مرة واحدة إلى السماء. إنه 

 !ةالنهائي عظمةً  شيء عن خدمته أعظم
 
 
 
 )12 :9) بركة أفضل (ـه(



 

، لكن المسيح دخل غيرهمإن كهنة العهد القديم كانوا يدخلون إلى القدس بدم 
فقط، وكانوا  طقسي كهنة العهد القديم على تطهير حصله. لقد نفس السماء بدم

في السنة  أن يتكرر هذا ال بديفعلون هذا مرة واحدة في السنة، لكن كان 
. لقد حصل المسيح ألجلنا على بركة دائمة، يطلق عليها هنا "فداء التالية

 !بدألل - وبالتمام حق�ا هللا . لقد أعادنايلزم تكرارهشيء الأبدي". 
 
 )14-13:9) ضمان أفضل (و(

 نجاسة يزيلعلى أن  اقادرً  - وكل الطقوس المرتبطة به - إن كان دم الحيوانات
تكون قادرة على  - ي قدم نفسه فيهاذال - ، فكم بالحري ذبيحة المسيحطقسية

فعله ي وهوونجاسة الخطية! هذا هو العمل الذي أكمله  الفعليالذنب  إزالة
إلى اهللا.  طواعية م نفسهقدخطية  بالبالروح األزلي. إن الذي  امدعمً 

. نتيجة لذلك مؤقتًاأو  اي� لم يكن هناك شيء لحظبخصوص عمله على الصليب 
، دائنة غير مطهرين من الداخل، ويستمتعون بضمائر ن المؤمنين يكونونإف
عتماد على األعمال ألجل خالصهم، ويحضرون للعبادة لال محاولة دنىأال بو 

 ولخدمة اإلله الحي.
 
   )14-13:9) نتيجة أفضل (ز(

ويتمتعون  ان داخلي� و المسيح هي أن المؤمنين مطهر  نعم إن نتيجة عمل
. إن مراسم التطهير في العهد القديم كان بإمكانها أن بعدبضمائر ال تدينهم 

أحرار من فالمؤمنون اآلن أما  ،ُيغسل الجسد كانتجلب نقاوة خارجية فقط. 
 ،لالعتماد على األعمال لخالصهم محاوالتالداخلي بالذنب، ومن كل  الشعور

بحق  اإلله الحي يعبدون اومع تحولهم الداخلي، تغيروا اآلن وأصبحوا أناسً 
في  مجرد التفكير لطقوس اليهوديةل يمكنبركات لم  نالواوهكذا  ،هويخدمون

 نوا لخدمته.يِّ عُ  احقيقي للرب، لكنهم أيضً  اقتراب فقط تقديمها. ليس لهم
. إن الرسول يخبر العبرانيين المؤمنين أن يكونهكذا كان الحال، وهكذا 

 :2ينظروا



 

 
 يح.للكهنة اليهود، لكن للرب يسوع المس ال* 
  للمسكن المصنوع باأليدي، لكن للمسكن األعظم واألكمل المصنوع باهللا  ال* 

 للسماء، مكان سكناه. - نفسه
 لدم الحيوانات، أو ألي طقوس أو مراسم، لكن لدم المسيح. ال* 
لمراسم تطهير سنوية ينالها شعب إسرائيل عن طريق رئيس كهنته، لكن  ال* 

 يسوع المسيح لكل من يؤمن.ي الذي ناله الرب بدألللفداء ا
 

نقطة جوهرية  تحققوا منكانوا قد  لورتداد الفكروا في اي أنلعبرانيين لما كان 
قتراب من اهللا، الأي ا - الدخولة هو آلتياألهم في هذه الحياة والحياة ا واحدة:

معرفته كمخلص، والتمتع به. إن المسيحية، والمسيحية فقط هي ديانة دخول. و 
هذا الدخول. إن  إتاحة مجردديانة أخرى على األرض بإمكانها  ةوجد أيتال 

 الدخول اختبار. إن فيهااليهودية تتحدث عنه، لكن ال يمكن الحصول عليه 
ن بالمسيح و متياز يتمتع به المؤمنافقط في رسالة اإلنجيل. إنه  مشروح ,هساسأو 

 .غيرهموال يتمتع به 
 

 ليس بهاة باإلنجيل لتزمالكنائس الم البركات التي لنا في المسيح! إن ما أعظم
حلَّت التصويرية للحقائق الروحية  شبيهاتطقوس ومراسم، ألنها تعلم أن الت

وبسبب عمل المسيح العظيم ألجلنا، فالواقع أن المؤمنين  ،الحقائق نفسها محلها
كل بإمكانهم التمتع بالدخول ألبيهم السماوي في أي مكان، وفي أي وقت، وفي 

 .الظروف
 
هو ما يقدمه لهم الرب  قتراباالالمؤمنين! يا ليتهم يفهمون أن  غير أتعسا م

 يسوع المسيح! يا ليتهم يطلبونه ويحصلون عليه!
ن االمتياز الرائع الذي أعطاه لهم و ومع ذلك كم هو محزن عندما ينسى المؤمن

ا متناننار عن به يمكننا أن نعبِّ  ،. هل يوجد أي طريق أفضلهويتجاهلون المسيح
نساء صالة، بأن نسلك  أو صالة بأن نحيا كرجال - فتدي الوقتنله غير أن 



 

الرب يسوع  شخصبالتمتع باهللا على أساس و السماء،  إلىمعه كل الطريق 
 المسيح وما قد فعله؟
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 م لذبيحة أفضلقدِّ مُ 
 28-14:9قرأ عبرانيين ارجاء 

 
الرب يسوع  بوصف تغنىاألولى في كتابه يلقد قضى الرسول السبعة فصول 

ما قد  إلى هو مَّنمِ  ،عمله إلى شخصهانتقل من فقد  ،1:8 أما في ،المسيح
 فعل.

 
رة ترغب في فعل إرادة اهللا، متغيِّ  الشعبه قلوبً  ا، معطيً أفضلعهد لوسيط إنه 
كامل الالغفران  الختبار ا إياه، ودافعً يعرفه كإله، وكإلهه واحدكل  الً جاع

 .بهذا الغفران والتمتع لخطاياه
 

لشعبه ما رمز إليه مسكن  ا، معطيً كاهن لمسكن أفضلليس ذلك فقط لكنه 
، دخول مجاني أي - أن يعطيه ألي شخص االعهد القديم، لكن لم يتمكن أبدً 

 لقدس األقداس.
 

 ال زالفي الفقرة التي أمامنا يشرح الرسول حقيقة ثالثة عن عمل المسيح. إنه 
ن من و ما يتمتع به المؤمن وبينقارن بين ما اختبره الناس في أيام العهد القديم ي

م لذبيحة قدِّ مُ خالل الرب يسوع المسيح، لكن هدفه المحدد هو أن يظهر لنا أنه 
  .أفضل

 إنه يأخذنا في ثالث خطوات لكي يوضح لنا ذلك. إنه يظهر لنا:
 ).23-14 :9( رضلقد ظهر على األما فعله المسيح في الماضي:  -1
 أ).28-24 :9( إنه يظهر في السماءما يفعله المسيح اآلن:  -2
سوف يظهر من السماء ويأتي إلى ما سيفعله المسيح في المستقبل:  -3

 ب).28 :9( األرض



 

وبينما  ،لألمام ، ونظرةللعالء، ونظرة للوراءالرسول يدعونا أن نلقي نظرة إن 
 أدعوكم لنفعل نفس الشيء.فإني خالل هذه الفقرة،  هذا نعمل

 
لقد ظهر على  - نظرة للوراء: ما فعله المسيح في الماضي )1

 )23-14 :9األرض (
ر في دراستنا السابقة، لكن دعونا نذكِّ  عددال اعلى هذ ةلقد ألقينا نظر  14 :9

 المسيح حياة كاملة بسبب حبه ألبيه السماوي قوله: بعد أن عاشيأنفسنا بما 
ي زله الروح األأيَّدللصليب حيث سفك دمه، وفي أثناء فعله هذا  اطوعً ذهب 

سجل  أي ،ورفعه. كان هدفه أن نحصل على بركتي العهد الجديد العظيمتين
 ولكيمن خطايانا،  حقيقيا اتطهيرً جديد وقلب جديد. لقد فعل ذلك لكي نطهر 

 .ونخدمه اهللا أن نعبدنصير راغبين وقادرين 
 

 ية، والغفران والتطهير،بدألعن الحياة ا بدون شك تحدث العهد القديم لقد 15:9

غير قادر  بال شكألن دم الحيوانات  ،البركاتمن منح هذه  الكن لم يتمكن أبدً 
ومع ذلك حتى في ذلك الوقت، كان هناك  ،كفارة حقيقية للخطية قديمعلى ت

حدث هذا؟ لم  ي". كيفبدألن" وقد دخلوا إلى "وعد الميراث او أناس "مدعو 
يحصلوا على هذه البركة على أساس ذبائح حيوانية، ولكن على أساس الذبيحة 

أي ذبيحة ربنا  - ت عنها ذبائح العهد القديمحدثالتي ت ةالعظم في يةمتناهاللا
الناس ب أتيفبسبب أنه قدم ذبيحة عظمى كهذه، يستطيع أن ي ؛يسوع المسيح

. نعم كان فصاعًداوكذلك منذ الجلجثة  - رجعيبأثر  ,إلى مزايا العهد الجديد
ن في أيام العهد القديم، وكل منهم خلص بربنا يسوع و صهناك أناس مخلَّ 

 المسيح من خالل عمل صليبه.
 
 كتبولتوضيح هذا، يدعونا الرسول للتفكير فيما يحدث عندما ي 16-17 :9

 التي كانتشخص ما وصية. خالل هذا التوضيح يستخدم كلمة "وثيقة" ك
 "وصيته األخيرة".ما ستخدم عندما يكتب شخص تُ 



 

 
ر في وصيته كما ويغيِّ  حذف، فبإمكانه أن ياكاتب الوصية حي�  كانوطالما 

ألن  قوة قانونية ةأييشاء. فالوصية المكتوبة توضع على الطاولة ولكن ليس لها 
. وبمجرد أن يموت، يتغير كل شيء. تصبح الوصية سارية ايزال حي�  كاتبها ال
أصبحت كلماتها فوق أي تغيير أو تصحيح، وشروطها غير  واآلن المفعول.

نة؟ يحدث هذا بموت قابلة للتغيير. كيف تصبح الوصية ثابتة، ومؤكدة، ومؤمَّ 
 ة.فعالالموصي. إن موته هو ما يجعل كل مزاياها 

 
بين طرفين بل إنه  ا، ألن العهد الجديد ليس عقدً اإن هذا التوضيح جيد جد� 

نا. إن رأس عهدنا، الرب يسوع المسيح، تعهد مع ل بالنسبةلى األقل هبة، ع
ويموت ألجلنا. كل ما وعد بأن  لنا اآلب في األزل بأنه سوف يخلصنا بأن يحيا

الذي يستحقه  العقاباللحظة وقع عليه  تلكوفي  ،لنا بموته بحيص ،نه لنايؤمِّ 
ن و ل المؤمننا بموتهإنه . عقابتظرهم مثل هذا النأنه ال ي وهذا يعنيشعبه، 
  الصفح.

 
بدون سفك دم المسيح. كل  فعاالً العهد الجديد  حبممكنا أن يص لم يكن 18 :9

أن يعيد التفكير في تدشين اهللا لعهده مع  ال بدمن يجد هذه الفكرة مفاجئة 
 جبل سيناء، حيث كان سفك الدماء سمة بارزة. فيإسرائيل. لقد حدث هذا 

 
ت، وتأكدت قرر أي من شروط هذا العهد إلى أن ت مفعول لم يسرِ  19:9-20

؟ هل عن طريق توقيع، كما ذلكموسى. كيف فعل  بواسطةوصارت سارية 
كان يحدث عندما نؤكد على عهودنا في الزواج أو في شراء منزل؟ ال، لقد 

هو "هذا  قال، حيثمن كتاب بنود العهد وشعب العهد بالدم  رش كالي عليه أن
 ."الميثاق) الذي أوصاكم اهللا به(أو  دم العهد

 



 

رنا في خيمة االجتماع مرة أخرى، وفي كل األثاث واألدوات إن فكَّ  21:9-22
 تم إزالة نجاستهاتالتي كانت معها، نجد أن ال شيء منها يمكن استخدامه حتى 

العهد القديم، بإمكاننا  ناموسمن خالل رش الدم. في الواقع، بحسب  الطقسية
أن يتطهر  ال بد ن كل شيء وكل طقس مرتبط بالعبادة كان إل ن نقو أ اتقريبً 
 ة لالستخدام.مناسبوٕالى أن يحدث هذا، تبقى كل هذه األشياء غير  ،بالدم

 
الرسول هذه النقطة األولى بتذكيرنا بما قاله لنا من قبل: إن خيمة يختم  23:9

معها، كان مجرد صورة تشبيهية  يجر االجتماع األرضية، وكل ما كان ي
د به نقل حقائق روحية معينة ألذهاننا صِ قُ  امرئي�  الحقائق سماوية. كانت مساعدً 

 ا بغير هذه الطريقة.فهمهمن لن نتمكن 
 

 الم يمكن أن يسأل أحد العابدين في العهد القديم بقوله شيئً أ: هذا يطرح سؤاال
 امجد شكينة الحضور اإللهي في هذه الخيمة األرضية؟ إذً  كن يسمثل هذا: "أال

 ."بالتأكيد، فال يحتاج إلى أي تطهير فهذا المكان المادي مقدس بحضوره
 

غير بأي معنى كامل مكان سكنى اإلله  ، لم تكنبتعريفهاإن خيمة االجتماع 
تحتاج إلى  كانتها أن ال بدف حتى لو كان بإمكانها ذلك، ولكن ،حدودمال

قابل فيه اهللا خطاة. إن اهللا قدوس، وال  االتطهير. هذا بسبب أنها كانت مكانً 
سفك أن يُ  ال بدلهم كفارة.  صنعأن تُ  ال بديمكن أن يأتي إليه خطاة كما هم. 
 من عبادة خيمة االجتماع. اضروري�  اجزءً  ،دم. كان التطهير من خالل ذبيحة

 
فيما  اصحيح يكونرضية، فكم بالحري عن الصورة األ اإن كان هذا صحيح

وتعليم  ئيتعلق بالحقيقة السماوية! كانت الذبائح الحيوانية كافية إلعالن مباد
إلى اهللا في الواقع  يقتربوادروس روحية، ولكن الذبيحة الضرورية للخطاة ل

 مما كانت عليه الذبائح الحيوانية! بما ال ُيقاسأن تكون أفضل  ال بد ,السماوي
 



 

لقد قدم الرسول نقطته األولى وهو اآلن مستعد لتقديم النقطة الثانية. إن النقطة 
. الوصايا، والوثائق والعهود تتأكد اجيدً  ُقدمتاألولى أساسية لكل ما يلي، وقد 

 .انً الموت. إن موت المسيح هو ما يجعل العهد الجديد مؤمَّ بن وتؤمَّ 
 
ع المسيح في الماضي. لقد ظهر على نظروا للوراء. تأملوا فيما فعله الرب يسو ا

األرض. لقد مات الموت الالزم لخالص الخطاة. بهذه الطريقة حقق في الواقع 
 كل ما تكلمت عنه رموز العهد القديم في هيئة صور.

 
موت المسيح!  انهنة. لقد أمَّ إن بركات العهد التي كتب عنها الرسول هي مؤمَّ 

مع مغفرة كل خطايانا،  - في المسيح يدةخليقة جدأننا من آمنا صرنا  حقيقةإن 
بسبب الجلجثة. كل هذه  يه - إليه قترابالنا ونستمتع باااهللا أصبح أبوأن 

ولكن  - ، بسبب صليبهاوجد بركات ال حصر لها أيضً تالبركات هي لي، كما 
 فقط بسبب صليبه.

 
 أن أفتخريا رب،  حاشا لي       

 موت المسيح إلهي:ب إال        
 ، التي تسبي عقلي ةفانيكل األشياء ال        
 .1لدمه حي بهاضَ أُ         

 
 السماء إنه يظهر في - ما يفعله المسيح اآلن نظرة للعالء: )2

 أ)24:9-28(
علنه العهد يفيما  نعود بتفكيرناأن  ال بدلفهم ما يقوله الرسول بعد ذلك،  24:9

). في ذلك اليوم كان رئيس 16 (الويين سرائيلإلالسنوي  لكفارةاالقديم عن يوم 
إلى قدس األقداس. كان يفعل ذلك  ايدخل بدمه الكهنة يذبح الذبيحة المناسبة ثم

دخل ي لمالمسيح  ذلك فإن وعلى النقيض منمرة واحدة في السنة، كل سنة. 
إلى مجرد صورة للحقيقة السماوية. إنه ال يخدم في خيمة نصبها بشر، والتي 



 

لحقائق روحية. إنه يخدم في السماء نفسها، حيث يظهر أمام  ليست إال صورة
 ويفعل هذا بالنيابة عنا.  ،)جاءت في اليوناني األصليوجه اهللا (كما 

 
كاهن العهد القديم! كان رئيس الكهنة ذلك و المسيح بين  شتان الفرق 25:9

، مرة في السنة. في كل عدة مراتيدخل إلى قدس األقداس في خالل حياته 
مرة كان يدخل كان لما فعله في السنة الماضية. في كل  ايدخل كان تكرارً  مرة

ولكن المسيح بفضل ذبيحة غير متكررة حيث سفك دم  ،هليس دم ايحمل دمً 
 . لقد دخل ليبقى! بدألولنفسه، دخل مرة واحدة 

 
ة لخطاياهم. تامإن ذبيحة المسيح هي تقدمة كافية للخطاة. إنها كفارة  26:9

كان  وٕاال ،إن ذبيحته ال تحتاج إلى التكرار - ت بحقيقة واحدة بسيطةثبَ إن هذا مُ 
 سيحتاج أن يستمر في تكرار ذبيحته منذ تأسيس العالم وحتى اآلن.

 
ومع ذلك  ،حددفي تاريخ م تُقدِّمذبيحة المسيح في الوقت المعين.  ُقدِّمت لقد

فعالة لكل المؤمنين هي كافية و  بدألفهذه الذبيحة التي قدمت لمرة واحدة فقط ول
المؤمنين الذين  أولئك. هذا يعني أنها تعاملت حتى مع خطايا عصورفي كل ال

 ليستلها، ألنها  ما ُيضاف. إنها ذبيحة ال تحتاج إلى قدَّمعاشوا قبل أن تُ 
 تبرهنهال تحتاج إلى التكرار. هذا  أنها كما ،ناقصة في أي شيء على اإلطالق

لقد ظهر  نفسه مرة، دخل إلى السماء ليبقى هناك. المسيح حقيقة أنه عندما قدم
وعلى عكس رئيس كهنة العهد  ،المسيح مرة واحدة، نحو نهاية تاريخ العالم

المسيح قدم نفسه. لقد  فإن هو نفسه، أن يعانيدون ، غيرهالقديم الذي قدم دم 
 لوعندما مات.  تضار (ألم الموت)حكرب االاحتمل ابن اهللا األزلي واختبر 

أن  عليهكان ل، مثل رئيس كهنة العهد القديم تقدمة مستمرةيقدم أن  عليه كان
 مستحيل. ذاه . من الواضح أناوتكرارً  ايموت مرارً 

 



 

هي كاملة، وبفضلها يظهر في السماء  هاقدم التيال، فالذبيحة الوحيدة 
 توبالكامل. لقد تم افع حق� الخطية قد دُ  عقابل شعبه هناك. إن باستمرار ليمثِّ 

في السماء  بدألل اهللا اآلب يقبل هذا، والدليل على هذا أنه يقبلو  ،إزالته
الشخص الذي كفر عن الخطية بذبيحة نفسه. ال نحتاج إلى دليل أكثر من هذا 

 .الحقيقة أن ذبيحة المسيح ال يجب أن تتكرر أبدً 
 

وا ندايموت الرجال والنساء مرة واحدة، ويُ يلزم أن مثلما  اأ نعم، تمام27:9-28
حد حمل خطايا االو  جراءإلا ادم المسيح مرة واحدة. في هذقُ  هكذامرة واحدة، 

 الكثيرين.
 

. عندما مات كي نستوعبه تمامادعونا نتوقف لحظة لنتأمل في هذا التعليم 
بعد خطاياهم. أالذي يستحقه شعبه. لقد  عقابالكل الرب يسوع المسيح، حمل 

في السماء. إنه يمثلنا  بدأليح موجود ل، وهكذا فالمستمامالقد قبل اآلب هذا 
قبل هناك. حتى نُ  ابً عذَّ م توسلأمام اآلب. لكنه ال يحتج. إنه ال يبكي. إنه ال ي

لقد تم التعامل مع  بخصوص ما يحدث هناك. ان جد� واضحيأن نكون  ال بد
نا، وقع عليه كل جزاء استحقته عكل ما يفصلنا عن اهللا. عندما مات البديل 

 .حقيقة أن المسيح في السماء، وأنه يبقى هناك ما يشهد على ذلك هوخطايانا. 
ليس أي مؤمن.  يحملهلعقاب  لم يعد هناكإن وجوده في السماء يعلن أنه 

لم يعد هناك ذبيحة اآلن، وال احتياج لصنع أي تكفير.  ةلتقديم أي هناك حاجة
يلزم . كل ما كان يلزم أن نحضر شيئا ال .ةتقدم ةيلزم أيال و  ،ما يلزم أن ندفعه

 وجودهوجود المسيح في السماء يؤكد قبولنا هناك. إن مجرد تم بالفعل، و  فعله
أي سعي إلعادة تقديم ذبيحة المسيح هو بمثابة اقتراح بأنها كانت  .كافٍ هناك 

ره بالجلجثة باإلضافة إلى وجود ابنه. غير كافية، أو أن اهللا يحتاج إلى ما يذكِّ 
وم الكاثوليك إهانة هللا. إنه طقس تجديفي وٕان االشتراك هذا ما يجعل قداس الر 

 فيه يعتبر خطية. 
 



 

ما أو  اتكفيري�  أن يؤدي عمال ال بد ئاإلصرار على أن الخاطفوبنفس الطريقة، 
شيء إضافي ضروري لذبيحة المسيح لتأمين قبول اهللا الكامل  وجود يشير إلى

الل المسيح في نه اهللا من خلكمال ما أمَّ  هدارإ و  استخفاف ما هو إال، ئللخاط
كون تعي أن دَّ تكنيسة  ةأي شكل لعمل تكفيري في أيبالجلجثة. ال مكان 

 .ةمسيحي
 

هو أن يعتمد على حقيقة أن  ئالخاط همن أجل االقتراب إلى اهللا، كل ما يحتاج
خطاياه، التي تستحق غضب اهللا، تم التعامل معها بالكامل عند الجلجثة، وأن 

نفسه على محبة ب. عليه أن يلقي ئاهللا قد قبل ما فعله المسيح نيابة عن الخاط
كر أنه يستطيع أن فثقة على أي شيء قد ي ةاهللا في المسيح، وأال يضع أي

فعله. طالما أن الرب يسوع المسيح موجود في السماء، يفعله، أو قد يأمل أن ي
 يلتمس اسمه. ئٍ خاط يمكن أن ُيرفض ال
 

نه ! ما أعظم الثمن الذي أمَّ ناقترابا ما أعظمن! ينحن المؤمن ناما أعظم تميُّزَ 
وما ية! بدأللنا! ما أعظم الحب الذي انسكب علينا! ما أحكم خطة الخالص ا

أن  مجردبجل األحزان اآلن! لكن الرسول لن يسمح لنا لر أعظم المجد الذي 
 .هيقوليزال لديه شيء آخر  معجزة خالصنا. إنه الب عتستمن
 
 سوف يظهر - المستقبل المسيح في ما سيفعله نظرة لألمام: )3

       .ب) 28:9( ويأتي إلى األرض من السماء
الرب عندما جاء لألرض في المرة األولى، ونحن ال نراه اآلن. لكننا  رَ إننا لم نَ 

ينزل من السماء لألرض، "سوف  ثانيةنحبه ونحن مسرورون أنه سيأتي 
 )، وأنه سيفعل ذلك بدون أن يترك السماء! وفي مجيئه16:4 تس1بهتاف" (

 بينالمادي والروحي، و بين الفرق الحاضر بين المرئي وغير المرئي، و فإن 
). في 5-1 :21 رؤسفر الرؤيا ( وضحاألرضي والسماوي سوف يزول، كما ي



 

 ،أن يترك السماءدون هذا اليوم الخطير سوف يأتي رب السماء من السماء 
 "يظهر مرة ثانية".و  سيأتي من السماء

 
شتان ، عالمين أننا لن نخزى. نبحث عنهنتظره بتلهف و ن، نحن في أثناء ذلك

ئه األول! في هذه المرة لن يأتي ليتعامل مع الخطية، مجيو مجيئه الثاني بين 
ليجمع كل  بلص الخطاة، قد فعل هذا من قبل، كما قد رأينا. لن يأتي ليخلِّ ف

 الخطاة الذين خلصوا بسفك دمه. 
 

إن يوم عودة المسيح سوف يكون العرض النهائي لسمو العهد الجديد على 
 إلى اهللا اآلن، بل يعطينا منزال اقترابً االقديم. إن العهد الجديد ال يعطينا فقط 

، ووجوده اآلنفي مجده السماوي! هذا هو مكان وجود الفادي المصلوب  اأبدي� 
. وسوف انحن أيضً  كونهو، سوف ن يكونهناك يضمن قبولنا. ولكن حيث 

 .إليهليجمعنا  ثانيةاألرض  هذه في الواقع إلى يأتي
 

هذا اليوم الرائع، الذي ننتظره بتلهف، سوف يكون ذروة ونهاية إتمام خطة اهللا 
األفراح واألمجاد التي ب خبرنا! من يمكنه أن يرجاء ما أعظمللخالص. 

نفكر فيه كل يوم. لكن علينا  أمرالرسول لن يدعنا ننساها. إنه إن تنتظرنا؟ 
 لنا صليب المخلص وعاره.قد أمنه  اأن نتأمل في حقيقة أن كل هذا أيضً  اأيضً 

 
المسيح ليأخذنا إلى يأتي سوف نذهب للسماء! سوف نذهب للسماء! سوف 
 أولئك العبرانيين أمثال إنهناك، لكن لن يذهب أي شخص إلى هناك بدونه. 

 إن تذكروا هذا. احسنً الذين يفكرون في االبتعاد عنه، سوف يفعلون 
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 تأكيد وٕالزام
 18-1 :10قرأ عبرانيين  ارجاء 

 
ل! يمث لهعن عظمة المسيح. ال يوجد  اإن الرسالة إلى العبرانيين تتحدث أساسً 

المسيح، كما أظهرت لنا  من هوإنه فريد وفائق. هذا حقيقي عندما نتأمل في 
، وهو الموضوع الذي تناوله فيما فعله، وعندما نتأمل 7-1 األصحاحات

ي أمامنا اآلن. في تال فقرةالموضوع في ال هذا يزال وال .1:8 بدًءا من الرسول
 ،من التخفيف انجده نوع قدهذا الجزء ال يخبرنا الرسول بشيء جديد، وهو ما 



 

 بدًءا منما كان يقوله  ويشدد علىيؤكد ل هيقضي وقتفإنه من ذلك،  الً ولكن بد

. إنه ال يريد أن الً . إنه يقول ما قد قاله بالفعل، ولكن بطريقة مختلفة قلي1:8
بما ال معناه: ما فعله الرب يسوع المسيح هو أسمى  يفوتنايفوت العبرانيين أو 

ن يفكرون في و من العهد، والكهنوت، والذبائح التي كان القراء األصلي يقاس
 العودة إليها.

 

فكيف إًذا يبدأ الرسول هذا الجزء؟ ما الذي يؤكد عليه في 
 ؟1البداية

 
 )4-1 :10الذبائح القديمة (عدم فاعلية   -1

ها. كانت ظالل. ناذكر قد في ذبائح العهد القديم التي كنا ثانية روا أ "فكِّ  1 :10
 لم، لكنها آتيةأرضية. كانت تتحدث عن أشياء أفضل  ات وصورً شبيهاكانت ت

 ."هذه األشياء األفضل هي تكن
 

لكنها لم  ،القديمةهذه الذبائح وتتكرر يأتي، وآخر يمضي،  ا"وعامً  2-ب 1:10
على  . إنها لم تتعامل بالفعل مع الخطيةئللخاط احقيقيً  اشيئً  اأبدً  تفعل

 ."أن تتكرر احتاجت، لما الً وفعا ادائمً  ا. لو كانت قد فعلت شيئً اإلطالق
 

نتج زجاجة دواء وأنا أُ  ،سيئ ُسعال ك تعاني منولشرح هذا، دعونا نعتقد أن
 ،ثم تأخذه، لكن ال تشعر بأي تحسن .""خذ هذا. سوف يعالجك :وأقول لك

ما الذي يفعله  تتناوله! تزال  ال ة. بعد عدة سنوات،لثفتأخذه مرة أخرى، ثم ثا
تزال تسعل، بالرغم من حقيقة أنك ال  شيء! والدليل أنك ال هذا الدواء لك؟ ال

ما يفعله الدواء هو أنه يذكرك بأن سعالك يحتاج إلى  كلتزال تأخذ الدواء. 
 عالج!
 



 

مع الخطية، لكانت  ا"لو كانت ذبائح العهد القديم قد تعاملت حق�  3-ب 2 :10
. كل ما تمكنت الذبائح اهذا لم يحدث أبدً لكن  ،ضمائر العهد القديم قد تطهرت

 ."ر الناس باستمرار بخطاياهم وبحاجتهم للتطهيرأن تفعله هو أن تذكِّ 
 

أن هذه الحقيقة باألخص  غير، دون غفرانن و تحت النظام القديم، ظل العابد
وكما رأينا في الكتاب من قبل، لقد صاروا  ،أيقظت اإليمان في بعضهم

 ، فتطهروا من خطاياهم من خالل إيمانهم فيالمقبلةيعتمدون على الذبيحة 
 .ذلك

 
ة أن سفك دم الحيوانات ال يمكنه أن يتعامل مع صريح"إنها لحقيقة  4:10

كيف يمكنها أن تفعل  ."مكم إلى الجحيمالخطية التي تفصلكم عن اهللا وتسل
كهذا أن يمحو  أي شيء؟ كيف يستطيع ذلككيف  - ذلك؟ فكروا في األمر

 نا للنقطة التالية.دُّ عِ هذا سوف يُ لدراك إن اإل إنها استحالة واضحة. خطية؟
 

 )10-5 :10فاعلية ذبيحة المسيح ( -2
الجلجثة كانت قادرة على  فوق، فذبيحة ربنا يسوع المسيح ما قرأنا للتوِّ  بعكس

لماذا؟ هذا ما يخبرنا به و تحقيق ما لم تستطع أن تفعله الذبائح الحيوانية. كيف؟ 
 الرسول اآلن:

لكي أشرح هذه النقطة.  8-6 :40أن أقتبس لكم من مزمور  ال بد" 5-7 :10
فيما روا . فكِّ ةكلمات َمِسيَّانيَّ ، ان جميعً و أيها العبراني هذه الكلمات كما تعلمون

 - ابن اهللا األزلي وهو - ر عما كان في فكر المسيح عندما جاءتقول. إنها تعبِّ 
 ."إلى العالم كابن مريم، أي ابن اإلنسان

 
ناموس ب ةالمرسومر بالتقدمات والذبائح سَ ا يدرك أن اهللا ال يُ "إن المسيَّ  8 :10

  ."قدم في وقت مجيئهتزال تُ  العهد القديم، والتي كانت ال
 



 

الذبائح، لكن ليفعل مشيئة اهللا. إنه ال يهتم  تلك، ال ليقدم إذن يأتي إنه" 9 :10
 ."إلى العالم هو أن يفعل الثانية مجيئه منباألولى. إن هدفه الكامل 

 
وانية، بل عن طريق تسليم المسيح "إنه ليس عن طريق الذبائح الحي 10:10

إن الفداء . خاصة الرب يكونوانساء لكي الرجال و النفسه لفعل مشيئة اهللا، يفرز 
وٕالى مرة طواعيًة ليس بالذبائح الحيوانية، لكن بتقديم المسيح لجسده  كملقد أُ 

 ."بدألا
 

ة امتل كفارة عمإرادة اهللا للمسيا هو أن يقوم بف ،ما يقوله الرسول هنا واضح
د له جسد، حتى يتألم. في عِ تطلب ذلك ذبيحة وسفك دم، ولهذا أُ للخطية. لقد 

وبهذه الطريقة أصبح العهد الثاني أو  ،وموته تمت مشيئة اهللا بالكاملآالمه 
من خالل تقديم جسد يسوع فرزوا هللا ن وأُ و لقد تطهر المؤمن .فعاالً األفضل 
بهذه  تم. لقد تماماتكفير يرضي اهللا القدوس  تم. لقد بدألوٕالى امرة المسيح، 

الفعالة الوحيدة  الكفارة إن .اإلطالق على طريق ذبائح حيوانية عنوليس  الطريقة
 فيما فعله المسيح. إنها ال توجد في أي مكان آخر. تتركزالموجودة 

 
 )18-11 :10تة (بَ ثْ هذه النقطة مؤكدة ومُ  -3

أي مقعد في  هناكلم يكن ف ،العهد القديم زمنةروا مرة أخرى في أ"فكِّ  11 :10
كان هناك عمل خيمة االجتماع، مما يظهر أنه لم يوجد أي وقت للراحة وأنه 

. بمجرد أن ينتهي اأبدً  . إن عمل تقديم الذبائح لم ينتهِ باستمرار من تأديته ال بد
، كان عليه أن يفعله مرة أخرى. يعملهأن  ال بدالكاهن من العمل الذي كان 

 ."الخطية أن هذه الذبائح لم تمحُ  ،ببساطة كما رأينا هذا يظهر
 
قد قدم ذبيحة واحدة "، أي المسيح. لاإلنسانمع "هذا  ما أعظم الفرق 12 :10

 إلىال يحتاج  ايئً "، أي، فعل شبدألواحدة فقط. لقد فعل ذلك "لعن الخطايا، 



 

كمل، وانتهى. لكن أين جلس "هذا اإلنسان"؟ قد تم عمله، وأُ فثم جلس،  ،راتكر 
 على األرض، ولكن "عن يمين اهللا". مافي مكان  ليس
 
معارك أخرى  ةوجد أيتعظم. ال السلطان األ"هناك يجلس، في مكان  13 :10

آخر عليه أن  يها، أو تجارب أخرى عليه أن يحتملها، أو جثسيمانعليه أن يشنَّ 
دفن فيه. أن يُ  ال بد ر عليه، أو قبر ثانٍ سمَّ أن يُ  ال بديختبره، أو صليب جديد 

 اليوم الذي فيه سيكون كل امنتظرً  اكل صراعاته قد انتهت. إنه يجلس منتصرً 
). إن الخطوة التالية لربنا 11-9 :2 ، في1 :110 لقدميه (مز اأعدائه موطئً 

 ."يسوع المسيح لن تكون تكراره لعمله القرباني، بل ستكون مجيئه
 
 ."فرزين هللاكل المُ  بدألكمل لأ ةبهذه التقدمة الوحيد ه"لقد تم عمله، ألن 14 :10

 ماالجلجثة، وأنه ال يوجد  لىقد تم عبجملته إن الرسول يؤكد على أن خالصنا 
هذا عن خبرة كهنة العهد القديم، الذين  ختلفي كمما تم هناك. إلى ضاف يُ 

 كن! لم يفي تكرارهاتقدماتهم، كان عليهم أن يبدأوا  من هواتكانوا بمجرد أن ين
 .اأبدً  لينتهي عملهم

 
"إن الروح القدس، المؤلف النهائي للكتاب المقدس، يشهد لهذه  15-17 :10

يتحدث عن  حيث ،33 :31 رمياإالنقطة الموجودة في العبارة التي يضعها في 
ر وسجل جديد ه وهما قلب متغيِّ كتيْ رَ ه موت المسيح، مع بَ لعِّ فالعهد الذي كان سيُ 

 ."أمام اهللا
 
 ي،بدألة الثانية، بركة الغفران الكامل واسب هذه البرككتَ "وبمجرد أن تُ  18 :10
هناك  وبمجرد أن يكون ،تقدمة أخرى عن الخطية ةكون هناك أيتيمكن أن  ال

 كان نإف ,ذبيحة أخرى ةيمكن أن يكون هناك أي ، الذبيحة للخطية كافية وفعالة
 "؟نهعدفع لت ىتبقَّ  فماذافع، الثمن بأكمله قد دُ 

 



 

غير  تلك الذبائحإن الجلجثة أنهت كل الذبائح المفروضة في العهد القديم. 
كظالل تشير إلى األمام وشرح  أدت دورها. لقد اآلن الزمة وغير ضرورية

تستطيع أن  لكن لم تكن لها قيمة أكثر من ذلك، ألنها ال ،لما سيأتي غامض
 تمحو خطية واحدة. إن وقتها قد انتهى.

 
يزال هناك ذبائح  صرامة وبشدة كل فكرة تقترح أنه الكل أن نرفض ب ال بد
م بأن تعلِّ  الرومانية ةيكنيسة الكاثوليكالعاد تقديمها. إن قدم أو أن يُ أن تُ  يجب

 استمرارذكرى للجلجثة لكنه تمثيل حقيقي لموت المسيح، و  مجرد"القداس ليس 
الرسالة سول في . في ضوء تعليم الر "2هاعينالذبيحة  تلك في ذاتهلذبيحته وهو 

، ال يمكن أن اوتحديدً  ،ن هذا ضالل وتجديفإن نقول أالعبرانيين، يمكننا إلى 
 كنيسة مسيحية أي مكان لكهنة، أو مذابح، أو ذبائح. ةيكون ألي

فماذا نقول عن هؤالء الذين  ،روما االتهام إلىإصبع أن نشير بمن السهل 
في وقت ما في المستقبل، سوف تقدم ذبائح  همون بأنبداخل دوائر إنجيلية ويعلِّ 
نهم يظنون أن "هذه التقدمات سوف تكون أ صحيحالعهد القديم مرة أخرى؟ 

ذبائح العهد القديم توقعية، تنظر  كانتذكرى، تنظر للوراء إلى الصليب، كما 
إن االفتراض األفضل لهذا أنه تخمين لكن االفتراض األسوأ . "3لألمام للصليب

ى راعَ أن تُ  ال بد. لقد أسس المسيح بنفسه ذكرى لموته، والتي حجِّ بَ تَ هو ضالل مُ 
شيء آخر. أي عودة توقع لحاجة سنا بإلى أن يعود. إنها عشاء الرب. ل

عصيان جسيم، وسوف  هي بمثابةللكهنة، أو الذبائح أو طقوس العهد القديم، 
أن العهد الجديد مكان للعهد القديم اآلن حيث  لحقيقة أنه ال صريحا اتكون إنكار 

 .لحقد 
 
لعبرانيين. للرسالة إلى اأكثر مباشرة  ، دعونا اآلن نعود بطريقةكل ما قيلبعد 

ر كان يفكِّ مما  بما ال ُيقاسلقد أثبت الرسول قضيته: إن عمل المسيح أسمى 
نه أسمى في عمله. ومع كما أ في العودة إليه. إنه أسمى في شخصه نو العبراني

المتعلقة بما كنا  ثاريدرك بالكامل اآل ئما إذا كان كل قار ذلك نحتاج أن نسأل 



 

أن حتى اآلن،  كل ما قرأناهفعلى سبيل المثال، هل من الممكن بعد  ،ندرس
أن  مكنأنهم ي يظنونيعتمدون على شيء الذين ال يزالون بعض القراء  يوجد

باالعتماد  أن الطريق الوحيد هللا هو اأخيرً  ايفعلوه حتى يقبلهم اهللا؟ أليس واضحً 
ب؟ ألن تعترف على عمل المسيح، وأنه ال يوجد شيء آخر ضروري أو مطلو 

، وتستودع نفسك للمسيح، وتطلب من اهللا أن عند هذه النقطة بحماقتك هللا
 يخلصك؟

 
ثم ، بوضوح ن يقرأون هذا الكتاب يمكنهم أن يروا خطاياهمو أو هل يوجد مؤمن

هذا: إن قبول الرب لك لم  وااهللا؟ تذكر فقدوا سالمهم وٕاحساسهم بالقبول لدى ي
ك ئ، ولذلك لن يرفضك بسبب أداعلى اإلطالق كئعلى أدا ايكن مؤسسً 

، وهذا العمل كامل. إن المسيحله عمالضعيف. إنه يقبل الخطاة على أساس ما 
، في ذلك خطاياك خزي، لكن ال تركز عليها. انظر إلى يسوع المسيح. استمر

مع  -  غيرهموليس  - ةى في عمله. إنه يصالح الخطاأخر  ر فيه! تأمل مرةفكِّ 
 اهللا.

 
مجيد أن  ألمرٌ مرة أخرى أنه  اقنعنا جميعً تأن  ال بد ادرسناه الفقرة التيإن 

نعرف أن  ما أروع أن. ما نحن في أمسِّ الحاجة إليهنكون مسيحيين! لدينا 
وما  ،انستمتع به إذً  الذي لضميراسالم  وما أعظمفرت! جميع خطايانا قد غُ 

 هذه حين مع اهللا وأن نعرف ذلك بينما نسلك فيصالَ امتياز أن نكون مُ  أعظم
عندما  وما أسعدنا ،األخير قضاءنواجه القبر، وأن نسرع تجاه العندما الحياة، و 

 ه!ءه وأوالده، وليس أعداءبسبب المسيح، يعتبرنا اهللا أصدقانتذكر أنه 
 

للماليين الذين لم  ستكون مواجهته مخيَفةً فكم  ،ربنا يسوع المسيحل مثيليوجد  ال
إال  صرفتجاههم لن يُ  يبدألوغضبه ا. إنه صانعهم وقاضيهم، ينالوا الغفران

وال  اإليه! إنه يقبلهم جميعً  نو قبليُ  نحو الذينرقيق  هولكن كم  ،إذا رجعوا إليه
. إنهم يبصرون بعض أمجاده في هذه الحياة ويدخلون إلى اأبدً خارًجا يخرجهم 



 

إلى  اويدخلون أخيرً  17 عددجميع بركات العهد الجديد. إنهم يستمتعون بوعد 
ات الخروف المصلوب، ملك الملوك سبيح، ويرتلون تُعفي عنهمالسماء كخطاة 

 !بدأللو بسعادة  ورب األرباب
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 ؟ولماذا ماذا نفعل
 39-19 :10قرأ عبرانيين ارجاء 

  
يعطي المؤمن في حقيقة األمر موت المسيح، ب الذي تم تفعيلهإن العهد الجديد 

ن ذبيحة المسيح وشفاعته تعطيان أ من المؤكدعن خطاياه.  اوصفحً  تاما اغفرانً 
، ليس في شكل تشبيه، ولكن في ذاتهاهللا  محضرإلى  اقتراًباالمؤمن  ئالخاط
في سالم مع اهللا،  أن نحياالمسيح، وما فعله، فباإلمكان  حقيقةوبسبب  ؛الواقع

بالعالقة معه. إن العهد القديم تحدث عن هذه  نستمتععرفه، و نفيه، و  راغبين
ولكن كم  ،اختبارهاي شخص أل حتِ تُ االمتيازات، ولكن طقوسه وفرائضه لم 

 األمور بالنسبة لهؤالء الذين أتوا للمسيح! تختلف
 



 

الرسول والتي يبني عليها اآلن. إن  كد عليهاأالتي  ىمظهذه هي الحقائق العُ 
 حركات هامة:تتألف من ثالث تي أمامنا تال فقرةال

 
 )25-19:10( ضحماذا نفعل في ضوء هذه الحقائق:  -1

ها لكم. بعض الدقائق لنتأمل في الحقائق التي شرحتُ  قضي"دعونا ن 19:10
األقداس، أي  قدس إلىأن ندخل نحن اإلخوة في المسيح لنا حرية، وجرأة، وثقة 

إلى حضور اهللا الفعلي، وليس فقط إلى ظل أشياء، كما كان يفعل رئيس كهنة 
نا من محضره. ال حاجة لنا لنتذلل دبعالعهد القديم. إن قداسة اهللا لم تعد تست

الذي نستحق أن نتحمله قد حمله  كل العقاب. يمكننا أن ندخل، ألن خارجا
يمكننا أن ندخل. هناك ف ،الصليب علىألجلنا  المسيح عندما نزف ومات

 هو امتيازنا!" هذا .لكل مؤمن قتراب دون تحفظا
تح لنا، ويمكننا أن ندخل مباشرة. فُ قد "هناك طريق جديد، طريق حي،  20:10

هللا، ليس بواسطة مراسم، أو فريضة، أو طقس، ولكن بواسطة إلى انحن نأتي 
في ف ؛العهد القديم يامكان يفعل في أشخص! إن الحجاب لم يعد يحجبنا كما 

 الحجاب الذي شقسر فيه جسد المسيح على الصليب، اننفس الوقت الذي كُ 
إلى حضور اهللا. نحن الخطاة  فوري�ا دخوال ايفصل بين اهللا واإلنسان، معطيً  كان

 األردياء يمكننا أن ندخل!"
 

 نينحن المؤمن رئيس كهنتنا. ام كذبيحة ألجلنا هو أيضً دِّ "إن من قُ  21:10
لذلك فالدخول الذي لنا ال يشبه بالمرة  ؛المسكن هذامسكنه، وهو رأس  أصبحنا

رئيس الكهنة إلى قدس  يدخل هناك كانف ،الذي في خيمة االجتماع ذلك التشبيه
هناك.  مكث، لكننا ندخل لنااألقداس، فقط ليخرج مرة أخرى في الحال تقريبً 

رجل واحد كان يدخل مرة واحدة في السنة،  محصوًرا فيهناك كان الدخول 
 .وقت"الطريق للدخول مفتوح لكل المؤمنين كل ال فإن لكن من خالل المسيح

 



 

ا نغتنمه! ولكون  ، دعونامجانً  ا"بما أن الطريق اآلن أصبح مفتوحً  22:10
واجبنا، وٕاال  الكنه أيضً  لنا اليس فقط امتياز  من اهللا بناااقتر ن إفالحقائق هكذا، 

 .وبحميميَّة ارً كثيبال تردد،  - رين لعمل المسيح. دعونا نقتربنكون محتقِ  سوف
للتسبيح، والشكر، ولنقدم طلباتنا. نحن لسنا في أيام العهد  - دعونا نقترب

، مثل مراسم النجاسة، أو الضمائر غير انا خارجً جز حال يوجد ما يف ،القديم
 زمنةٍ في أ ااالغتسال التي استبعدت أناسً ، أو الفشل في طقوس ةالمغتسل

ماضية. لقد تعامل دم المسيح مع كل شيء، لذلك دعونا نقترب بالتأكيد الكامل 
 ."لنا اهللا مفتوح حقإلى ابأن الطريق 

 
"هذا ليس الوقت الذي نرخي فيه بقبضتنا، أو أن نتذبذب في إيماننا،  23:10

التي وعدت بكثير ولكن لم تعط  ب بأن نعود لظالل العهد القديمأو أن نجرَّ 
العهد القديم توقعات،  أعطى. لقد مسك جيًداأن نيجب بل هذا وقت  ،. الشيئا

 الذي افتتحه ليس هكذا. إنه لن يخذلك، ألنفالعهد الجديد  أما ،هافِّر لكن لم يو 
 ."اشخص ال يمكن أن يكذب أبدً 

 
شكوك في أذهان الزرع وقت هكذا، فهذا ليس  مور"ولكون هذه األ 24:10-25
وقت   فهولكن على النقيض،  ،في العودة لليهودية والتفكيرالبعض بعضكم 

وا دأن تج ال بدالبعض لمستويات أعلى من االلتزام المسيحي.  وا بعضكمحفز لت
محبة بعضكم البعض  ددالتز  كمجهد قصارىأن تبذلوا  ال بدلفعل ذلك.  اطرقً 

 ."لحياة المسيحية العمليةولتزدادوا في ا
 

وا عن الشركة مع بعضكم البعض، كما تخلَّفتمن فعل ذلك بأن  ا"لن تتمكنوا أبدً 
ة واإليمان المستضعف ضعيفبعضكم عادة فعل ذلك. إن الحماسة اللأصبح 

أننا ال يمكننا أن  اأن ندرك جميعً  باألحرىولكن  ،صحيةالعالمات من الليسا 
بقدر مع بعضنا البعض  عناكثر من اجتمانأن  ال بدنا. وحدنحيا حياة اإليمان 

 ."ين بعضنا البعض ومشجعين بعضنا البعضحفِّز ، ماستطاعتنا



 

 
اليوم  ذلكيوم جديد. إن  فجربلج ينوسوف  اجد�  اقريبً  "سوف ينقضي هذا الليل

توقًدا أن يجدنا أكثر  ال بدكل يوم على األرض فلذلك، كل يوم!  يزداد اقترابا
! إن حدث ذلك، فكم اليوم هو يوم مجيء الربربما يكون من اليوم الذي قبله. 

بطريقة أفضل  هُ ِعشْ م أي لنوأل، كما ينبغيألني لم أحيا هذا اليوم  الً سأكون خج
ني المؤمنين ليفعلوا ار جهدي ألشجع وأساعد أق ارىي لم أبذل قصمن أمس، وأن
 نفس الشيء!"

 
كون هناك تأن  ال بدبل أن نفهم الحقيقة،  اإن الرسول يوضح أنه ليس كافيً 

هي حياة  هالوحيدة الصحيحة لما كان يشرح الستجابةاستجابة مناسبة لها. إن ا
ة المتزايدة، واالهتمام بخير غير ة، والشركتتصف بالصالة، وال جريئةمسيحية 

هذا  أن الرب. بالنسبة لي، أجد يءمجالمؤمنين اآلخرين، والتوقع المستمر ل
 .شيء على ما سيأتي بعدل نفس ال، ويمكنني أن أقو يتحدانا بشدة

 
 )31-26 :10( الخلف: تحذيرإلى إلى أين يؤدي الطريق  -2

ما سوف أقوله لكم اآلن، فللمرة الرابعة في رسالتي، يف"فال تخطئوا  26 :10
 ثم، عتنقونها. إن كان لكم فهم حقيقي لحقيقة اإلنجيل وتاصارمً  اأعطيكم تحذيرً 
أنتم على وعي كامل بما تفعلون، فسوف تكون و ، بمحض إرادتكم تتخلون عنها

وا أن ظن، فال تكمبكامل حريت خترتم أن ترفضوا الصليباهناك نتائج مريرة. إن 
 ."الكفارة عن خطاياكم يمكن أن توجد في مكان آخر

 
أن الرسول هنا يتكلم عن المؤمنين المعترفين  الحظمن المهم بالنسبة لنا أن ن

اإليمان بعد ذلك، ويتعاملون معه على أنه كذبة،  جرونالذين يهبإيمانهم 
في وقت ما. إنه ال يتحدث عن الخطايا  اثمينً  ويدوسون على ما كانوا يعتبرونه

ت التي يختبرها كل المؤمنين. كيف يمكنه أن يفعل ذلك؟ لقد وعد من سقطاوال
ن قبل أن المؤمنين الضعفاء يمكنهم أن يجدوا نعمة للعون، والمؤمنين الفاشلي



 

). إن اإلنجيل مليء 16-14 :4يمكنهم أن يجدوا رحمة، عند عرش النعمة (
يتكلم بأكثر اللهجات صرامة لهؤالء الذين يتعاملون مع النور  الكنه أيضً  ،بالرقة

 على أنه ظالم.
 

التحذيرية الثالث السابقة: إن  أخبرتنا به الفقراتمرة أخرى ما  خبرناهذا القسم ي
ى مثل هذه الخطية بأية غطَّ يمكن أن تُ  د، والعماالرتداد شيء يحدث عن 

الرب يسوع المسيح، فالمكان الوحيد الذي يمكنك أن  ابتعدت عنطريقة. إن 
 تذهب إليه هو الظلمة الخارجية.

 
سالم مع اهللا إال عن طريق الصليب المعلن  الحصول على"ال يمكن  27 :10

، فما ينتظركم هو "توقع هلذلك فإن أدرتم ظهوركم ل ،عنه في رسالة اإلنجيل
عن  تعمدتم أن تكفُّوادينونة مخيف، وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين". إن 

 .ئه"عاملوا كأعداأن تُ  ال بدأن تكونوا أصدقاء اهللا، ف
 

 اسيئً  كان - خالل موسى أعطاه اهللا من الذي - الناموس رفَض  "إنَّ  28 :10
 كثرأ كانت الناس؟ إن ثبت أن اإلساءةهؤالء مثل . هل تتذكرون ما حدث لاجد� 

 ."مهما كان الفاعلأي رحمة،  بال ،قتلونيُ  ا، كانوا دائمً نزاعمن ال
 

لكسر الوصية، فكم سيكون العقاب  مؤكدال عقاب"إن كان هذا هو ال 29 :10
 قطعه بدمهزدراء المطلق بابن اهللا، مع رفض العهد الذي الأعظم لخطية ا

في  رطهِّ ل المب هذا التحوُّ سبَّ هذا الدم الذي  - القيمةعديم دنًسا و اعتباره و 
نعمة اهللا في حياة  مصدربشخص وعمل الروح القدس  اومستهينً  - حياتك
 "؟البشر

 
ب ارتداد، وال يوجد مهرب من عقالل"ألنه ال يوجد عالج  30-31 :10

احتمال رهيب  - هللا نتقام المقدسالكل ما ينتظر هؤالء الناس هو اف ،االرتداد



 

 م فينفسهأ واوضع معنه غير معفٍ  اةطخ ملوقوع في يدي اهللا الحي باعتبارهل
  احتقار له!" وقعم
 

وأن تختبر وتتمتع بالبركات التي تكلم عنها  اسيحيً إنه شيء رائع أن تكون م
بشكل ال يوصف أن تعرف الحقيقة، وتعتنقها، وأن  مخيفلكنه شيء  ،الرسول

 بل، بعد ذلك ترخي قبضتك ثمتكون لك اختبارات حقيقية للروح القدس، 
اآلمن الوحيد للمؤمن السبيل عن الرب. إن  عمًداتتحول  اتهرب، وأخيرً و 

كل يوم،  اروحي�  ا، والمسار السعيد الوحيد، هو أن يحقق تقدمبإيمانه المعترف
 الرسول على ذلك اآلن. كما سيؤكد
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 ة،لمسيحياحياتكم  منأليام األولى في اروا في الماضي مباشرة، "فكِّ  32 :10
في  ذلك اليوم الذي فيه انفجر حق اإلنجيل كنور عظيممباشرة األيام التي تلت 

كانت أيام المشاكل،  على اإلطالق بل ةسهل لم تكنذهنكم. تلك األيام 
 ."والصراع، والمعاناة

 
"كانت عيون الجميع شاخصة إليكم. بعض المشاهدين اعتدوا عليكم  33 :10
 عندما كان بل ,فقطن تعانون بكلماتهم. ليس هذا و ، بينما جعلكم آخر ابدني� 

ون في مثل إليكم مباشرة، أخذتم موقف هؤالء الذين كانوا يمرُّ  هغير موجَّ  عداءال
 .هم"إلى جنب مع اووقفتم جنبً  هذه األشياء

 
في السجن، بسبب  ،فيهم أنا نبم ،المرحلة، كان البعض في تلك" 34:10

وا عتبر مع هؤالء المسجونين ولم تخجلوا من أن ت اإيمانهم. لقد أظهرتم تعاطفً 
لكنكم ، سلب ممتلكاتكم من قَبل مضطهديكمأدى إلى  األمر الذي ،أنفسكم معنا

 ، كنتم مقتنعينالكن كيف تمكنتم من احتمال كل ذلك؟ حسنً  قبلتموه بفرح.
في  وأبقىكم ممتلكات أفضل ا، أنه مهما خسرتم على األرض، فلداخليً  اقتناًعا



 

سلب منكم. لقد كانت رؤية المدينة السماوية هي التي السماء ال يمكن أن تُ 
 جعلتكم تكملون المسيرة!"

 
إنها  ،فقط هذه األرضفي  ال نحياهاإن حياة اإليمان ف - "وهذا صحيح 35 :10

 تطرحوا اإليمان الراسخ الذي لذلك ال ؛أي السماء ؛تقودنا إلى مصيرنا النهائي
 ."كم، الذي يؤدي لمثل هذه النتيجة المجيدة ولهذه المكافأة العظيمةل
 

 امرئي ًئايا. ما تحتاجونه ليس شكم بعيدً بعدوا تجاربكم الحاضرة تدع"ال ت 36 :10
العودة إلى شرائع العهد القديم تعتقدون بحماقة أنكم يمكنكم أن تنالوه ب، اوملموس
، أي االحتمال والصبر. لصموداال، ال، ما تحتاجونه اآلن هو  .فعالةالغير 

 ثبتون فيون مشيئة اهللا وتم، حتى عندما تتمى المثابرةعلإنكم تحتاجون للقدرة 
إن  خر،وبكلمات أُ  ،الموعودة جازاةأن تدخلوا إلى الم اأخيرً  يمكنكمفعل ما يريد، 

فعل  بل ،إلى الطريق األسهل العودة ال يجب أن تكونرغبتكم المسيطرة عليكم 
 نصيبكم".ما يريده اهللا. إن فعلتم ذلك، فستكون المكافأة 

 
في وقت قصير ف ,وقت طويل لالنتظار أمامكم يوجد الأنه "وتذكروا،  37:10

روا بالرغم ثابن المخطط له. علحظة واحدة خر أت. لن ياآلتييأتي  سوف اجد� 
تفكروا في . ال الوا لمدة أطول قلياستمر من كل المصاعب التي تختبرونها. 

السباق عند هذه المرحلة، وسوف تصلون بأمان  تنسحبوا مناآلن. ال  االبتعاد
 .وطنكم السماوي"إلى 

 
في نظر اهللا هم  أولئك األبرارأقوله.  أن يَّ ص ما عللخِّ "دعوني أُ  38-39 :10

ن باإليمان ويموتون في وْ الذين يحيَ  أولئكونساء اإليمان. اإليمان رجال 
الذين  أما ،ن لهم بالمسيحاإليمان، سوف يدخلون بالتأكيد إلى الخالص المؤمَّ 

اهللا، فال مكان لهم ليذهبوا إليه، إال  ينسحبون من نعمة، هؤالء الذين يتراجعون
 ."الالنهائي دمارإلى ال



 

 
الذين يؤمنون ويستمرون في  من. نحن مجموعةال ه"نحن لسنا ضمن هذ

ية كأرواح بدألا إلى اأخيرً  وندخل حياة اإليمان، في نحن نستمر اإليمان.
 ."صةمخلَّ 

  
 ،على موضوع اإليمان اوبهذه الطريقة كما نرى، أصبح الرسول اآلن متمركزً 

ه لحظة سوفبعد و  األصحاح وهو ، تالياألصحاح ال إلى كل انتباهه يوجِّ
نا ما هو اإليمان، كيف فرِّ عسوف ي .الحادي عشر الشهير من رسالة العبرانيين

نا أن يلزمقبل أن ننتقل لهذا األصحاح،  لكن ظهر نفسه، وما هي مكافآته.يُ 
. إن السماء هي غاية كل اآلن هتعلمناا ما نفهممن أننا  انكون متأكدين تمامً 

عن السماء، إال الفشل  بإيمانه مؤمن. ال شيء يمكن أن يبعد أي مؤمن معترف
 تعريضالسابقة أخبرتنا أن سر المثابرة يكمن في  صحاحاتفي المثابرة. إن األ
هذا  ،نظر باستمرار إلى ربنا يسوع المسيح كرئيس كهنتناالأنفسنا لكلمة اهللا و 

أن نضيف  اعن أهمية الصالة، لكن علينا اآلن أيضً  مع ما تعلمناه للتوِّ  اكبر يت
 الرب. لمجيءة والتوقع اليومي شركد الابعأ

"أما البار فباإليمان يحيا، وٕان  :38 عددللتحذير الموجود في  ما أشد احتياجنا
 ."ارتد ال تسر به نفسي

 
"وأما  39 عددمن قلبه يضيف لهذا الكتاب  ئن كل قار لو أ اكم سيكون رائعً 

 نحن فلسنا من االرتداد للهالك، بل من اإليمان القتناء النفس"!
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 اإليمان 
 هتعريفه وتوضيح

 16-1 :11قرأ عبرانيين  ارجاء 
 

دما أتى للمسيح كالطريق بعشخص، الذي اللقد تعلمنا أن المسيحي الحقيقي هو 
العديد من السقطات، واإلخفاقات، واألخطاء،  ، بالرغم مناأبدً  هللا، ال يتركهإلى ا

 يؤمن أو تؤمن ويستمر أو تستمر في اإليمان. بل باألحرى ،ضاللوال
 

اإليمان؟ ما  وولكن ما ه ،إيمانمرأة اأو  إيمانإن المسيحي الحقيقي هو رجل 
؟ من المهم اإليمان نفسه ظهرإيمان؟ كيف يُ له الشخص الذي  مواصفات يه

، سنتمكن من أن عندئذألننا  ،إجابة مثل هذه األسئلةأن نكون قادرين على 
إيمان؟ هل إيماني  عندينجيب على أسئلة شخصية حيوية مثل هذه: هل 
الموت، ويحملني  ؤيدني عندحقيقي؟ هل هو إيمان سوف يدوم طوال حياتي، وي

 بأمان إلى السماء؟
 

العبرانيين  الرسالة إلى جاب عليها فيكل أسئلتنا الهامة عن اإليمان م
بدأ ت. اعددً األصحاح الحادي عشر، الذي سندرس منه اآلن أول ستة عشر 

يمكننا أن نطلق على هذه و ، ؟"ما هو اإليمان" :باإلجابة على سؤالناهذه الفقرة 



 

 تصرفجيب على أسئلتنا عن كيف يتل لتواصثم  ،"اإليمان تعريف الفقرة "
 ."حموضَّ اإليمان  " بإمكاننا أن نطلق على هذا الجزء .اإليمان
 
 

 )3-1 :11اإليمان ( تعريف ما هو اإليمان: -1
من  اصبح متأكدً ستخدام حواسي الجسمية الخمسة أُ اإن اإليمان حاسة سادسة. ب

بإمكاني أن أرى الزهور، وأن ألمسها ف ؛حقيقة العالم المادي الذي أعيش فيه
لكن اإليمان ليس  ،ستمع ألصدقائيأيمكنني أن أتذوق طعامي وأن و  ،وأشمها

 حاسة جسدية.
 

نا. ل اأن يكون ذلك واضح ال بدب). 1 عددرى (إن اإليمان هو اإليقان بما ال يُ 
ندرج يرى يُ ال  وما. رىال يُ ، ولكن مما غير معروفإنه ليس التأكد مما هو 

 :ينقسمأحد تحت 
 

حيث رى ألنها لم تحدث بعد، أو ألنني لم أصل بعد إلى ال تُ  مور، هناك أالً أو 
كل مؤمن آخر أننا سوف  دُ عِ تَ كما ني كلمة اهللا دُ عِ فعلى سبيل المثال، تَ  ،هي

ني بجسد دُ عِ نتمتع في الحال وبالكامل بصحبة المسيح منذ لحظة موتنا. إنها تَ 
ة النهائية، وبمنزل دينونني بالتبرئة عند الدُ عِ د. إنها تَ مجقيامة كجسد المسيح الم

ية. أنا متأكد أني سأحصل على بدألابطول في السماء، وبالتمتع الكامل باهللا 
كل هذه البركات، ألن اهللا وعد بها. لقد أعطى كلمته. "إن اإليمان هو الثقة بما 

 .1 أ)1 عددرجى" (يُ 
 

هللا، ااألكثر على ب ينطبقرى. هذا يُ رى ألنه ال يمكن أن يُ ال  ما، هناك اثانيً 
كل العالم الروحي. إنني متأكد مثل كل المؤمنين أن اهللا على  اأيضً ينطبق لكنه 

كما أنني متأكد من  ،موجود، وأن هذا اإلله الموجود هو إله الكتاب المقدس
وجود المالئكة والشياطين. إن ثقتي مبنية على ما أعلنه اهللا في كلمته، ولكوني 



 

في أفكاري، وكلماتي،  اأراعيها جميعً من حقيقة هذه األشياء، فإني  امتأكد
 ).ب1 عددرى" (وأفعالي. إن اإليمان هو "اإليقان بأمور ال تُ 

ومع ذلك  ،بطريقتين التي ال ُترىن لإليمان. إنني متيقن من افهناك وجهإذن 
من بما و فإن يقيني في كلتا الحالتين مبني على نفس األساس: اهللا قد تكلم وأنا أ

أكثر  ها. إنها ليست أقل واقعية، لكنيحقائق بالنسبة ل هي مورقاله. هذه األ
 ).1 عددن بما ال نرى (ين بما نرجو ومقتنعين متيقنيواقعية! نحن المؤمن

 
بعض العظماء من أيام العهد لسوف آخذكم في رحلة قليلة "بعد لحظات  2:11

 أدى؟ ما الذي كان لديهم والذي اهم جميعً عند المشتركالقديم. ما هو الشيء 
 ."وِّ فته للتَ ، وهو ما عرَّ اإليمانبرضا اهللا وسروره؟ كان لديهم  اأن يتمتعو 

 
ي نعيش فيه. كل سكانه يؤمنون ذ"لقد عاشوا في نفس العالم المادي ال 3 :11

هكذا، بينما يعتقد  ُوجد؟ البعض يؤمن أنه العالم أنه موجود، ولكن من أين أتى
 رفنعفنحن أما  ،أو صورة ما ما شكلبهنا  ادائمً  اآخرون بأنه كان موجودً 
ن من ال شيء وِّ . لقد كُ أوجده بكلمتهن كله باهللا، الذي أفضل. نحن نعلم أنه تكوَّ 

 ،لون منه. نحن واثقون من هذاو مسؤ  اجميعً  بفعل قوة قديرة. هناك خالق نحن
اإليمان ب؟ لقد بلغنا هذا اليقين ال نشك ، ولكن لماذاتهوليس لدينا شكوك من جه

      ."هناك أي بشر ليبصر حدوث هذا كلهالمالحظة، ألنه بالطبع، لم يكن بوليس 
 

، ما هو اإليمان، وبالمثل يمكننا اآلن أن نعرف إن كان لنا هذا افمن الواضح إذً 
الرسول قد أخبرنا من قبل أن من يحيا باإليمان، ويموت في  لكناإليمان أم ال. 

عاش مثل هؤالء  سماوية. هليصل إلى مكافأته ال هو فقط الذياإليمان، 
عامة، األشخاص الذين من أيام القدم من  بصفة؟ لقد ذكر الرجال أو النساء

)، ولكن من الذي كان في ذهنه بالتحديد؟ 2 عددعاشوا وماتوا في رضى اهللا (
ظهر لنا أنهم كانوا متأكدين سوف يعطينا اآلن قائمة بهؤالء الناس. سوف يُ 

كل من الحقائق المستقبلية في حسابهم ا، وأنهم أخذوا مذكرناه نتيلالطريقتين الب



 

ح اإليمان باإلشارة إلى وض. سوف يعاشوا به في األسلوب الذيمرئية الغير و 
 ذلك كيف يسلك اإليمان.بالعديد من شخصيات العهد القديم وسوف يوضح 

 
 )16-14: 11كيف يسلك اإليمان: اإليمان موضح ( -2

 )4 عددهابيل (
 ،مرئي كان حقيقة بالنسبة لهابيل وقد رغب في االقتراب منهالغير إن اإلله 

نومن التعليمات غير   - عطيتلكن من الواضح أنها أُ  - في العهد القديم ةالمدوَّ

طريق عن عرف هابيل أنه لم يستطع أن يأتي كما هو. كان عليه أن يأتي 
 القادمة. مى، الذبيحة العظ(كما رأينا) لمسيحل كنموذج، ويةالذبيحة وكفارة دم

 
 عنه رشد، ولم يكن لدى هابيل أي شيء ليمتعبًداهللا من قبل ا إلى أحد لم يأتِ 
سوى كلمة اهللا. لقد سلك بخضوع لكلمة اهللا المجردة  هذه الذبيحة تقديمكيفية 
 ؛اعتقد أنه يعرف أفضل ربماآخر،  اه قايين، اختار طريقً اولكن أخ ،لبِ وقد قُ 

 لتقدمته. رفضٍ ب فقوبلتعليمات اهللا،  الً لعبادة متجاهلقد اخترع طريقته الخاصة ف
 

اآلخرون ، أما همهللا باإليمان يقبلإلى اإن هابيل يثبت أن الذين يأتون 
ال علينا أن نتعلم الدرس. و  ،يتكلم إلينا هابيل يزال . بهذه الطريقة النضو فُيرفَ 
 ع ما قال.  م نتصرف بما يتفق، وأن يةذاتال هاقيمتأن نأخذ كلمة اهللا في  بد
 
 )6-5 العددانأخنوخ (    

مصممين على إرضاء  القد عاش أخنوخ في الوقت الذي كان فيه الجميع تقريبً 
. لقد هائإرضولذلك صمم على  ،اي بالنسبة له كان واقعً بدألولكن اهللا ا ،أنفسهم

ولم  بيته السماوي وصل إلىسار مع اهللا وتكلم معه، وذات يوم سار معه حتى 
دون أن يموت ولم يترك جسده . لقد وصل إلى هناك على اإلطالق ثانيةد يعُ 

 خلفه!
 



 

أن  أردنامرئية كانت الحقيقة األسمى بالنسبة ألخنوخ، وٕان الإن المملكة غير 
. علينا أن نكون يجب اتِّباعهازالت هذه هي الطريقة التي  نرضي اهللا اليوم، فال

رى، يُ  بحقيقة ما الهو االقتناع متأكدين أنه يستحق أن نسير معه. إن اإليمان 
 ىتبنَّ حقيقي يمكنه أن ي إيمانكل من عنده . على أساس ما أعلنه اهللا في كلمته

 يه تلكأكثر أهمية.  ما هوفقط، وهو أن يرضي اهللا. ال يوجد  اواحد اطموح
 اإليمان.بك و سلال يةكيف
  
 )7 عددنوح (    

، افيه المطر أبدً  سقطيفي عالم لم  تربىن دعونا نلقي نظرة على نوح. لقد واآل
ق أن مطر؟ لقد عرف ذلك ألن اهللا أخبره بذلك وقد صدَّ عرف أنها ستُ  افكيف إذً 

 ،ذلك حقيقي، بالرغم أنه لم يوجد أي دليل محتمل يمكن أن يجمعه كإثبات
يبني الفلك بالخوف، قضى مائة عام  امدفوعً مرئية، العلى الحقيقة غير  ناءً وب

 .االذي كان سينقذه هو وعائلته أخيرً 
 

اإليمان واالستمرار في اإليمان! كان  ,اإليمان ما أروع هذا النموذج من
ق ال يمكن أن تمطر. لقد صدَّ  انهإن يسخرون منه ويمزحون، قائلين و اآلخر 

إيمانه، والعالم المحيط ظهرت  بررالنهاية تا. في ا لهنوح كلمة اهللا وتصرف وفقً 
كرجل  - حقيقته اأيضً ضد اهللا وغير مؤمن. ولكن نوح ظهرت  نهإ - حقيقته
 .عن طريق اإليماناستحسانه قبول اهللا و  اختبر

 
 )10-8 األعدادإبراهيم (    
، مجهولوذهب إلى ال وطنهلقد ترك  ,يوجد مثال لإليمان أعظم من إبراهيم ال
 شيء يعتمد عليه سوى أن اهللا أخبره أن يذهب وقد وعده بميراث. دونب

أن  حتى، ابالنسبة له، وكلمته كانت أكيدة جد�  اجد�  امرئي حقيقي� الغير كان اإلله 
اآلخرون "األمور اليقينية"  يسمِّيه. لقد ترك ما أن يطيعإبراهيم لم يتردد في 

األشياء بهذه الطريقة.  رلكنه لم يَ  ،يقينية"العليه "األمور غير  نألجل ما يطلقو 



 

هذا ألنه كان رجل إيمان وكلمة اهللا كانت أصدق بالنسبة له من أي شيء 
، ايحيا في خيام خالل كل هذه السنوات. لقد أعطاه اهللا وعدً  استمرولهذا  آخر.
لقد تضمن  ميراث. إلى ايدخلو عليهم أن  كان ثم ليعقوب. إلسحق، االحقً  هوكرر 

كانوا متأكدين  أرض كنعان. فيمما كان  ما ال يقاسب وأبقى ضلأف ًئاذلك شي
كل ما كان عليهم أن يفعلوه هو ما قاله اهللا  الميراث.إلى ذلك أنهم سيدخلون 

 لهم.
 

 2)12-11 العددانسارة (   
لديها شكوكها، لكن إيمانها  تمرأة إبراهيم، نفس اإليمان. كاناأظهرت سارة، لقد 

 طفاال.أن تنجب أ يستحيل معهابدرجة  اتقدمت في العمر جد� . لقد احقيقي� كان 
، ليس حبلتتبعا لذلك ولكنها آمنت بأنها ستنجب، و  ،كانت استحالة واضحة

هذه هي الطريقة التي  .ذلكعلى أي أساس آخر سوى حقيقة أن اهللا قد وعد ب
 أًباأصبح فكالممات،  اهو نفسه أيضً  الذيار الرجل المتقدم في السن، سبها 

 مةاأل تجد، لما وُ ثابتلم يكن إلبراهيم إيمان  لوحصى. نعم، لجمهور ال يُ 
ه الذينتهار اال ما أشد. اأبدً  ةاليهودي ه الرسول لليهود المؤمنين الذين كانوا وجَّ

 "!ةشيء أكثر "يهوديَّ  من أجلإيمانهم  تركيفكرون اآلن في 
 

-13 عداداألالحياة باإليمان الحقيقي تعني الموت في اإليمان (
16( 

مرئية المرئي والمملكة غير الهؤالء الناس عاشوا وسلكوا هكذا ألن اإلله غير 
ا أو يختبروا كل وْ لكنهم لم يرَ  ،كانا حقيقة بالنسبة لهم، وألنهم صدقوا كلمة اهللا

ا المسيا أو ليشهدوا الذبيحة وْ في هذه الحياة. لم يعيشوا ليرَ  ما وعدهم به اهللا
 لكن هذا ال األبدي, يدخلوا إلى ميراثهم الموعود ومحل إقامتهماألفضل، كما لم 

 ووضعواكل هذه األشياء من بعيد، وعرفوا أنها أكيدة  اوْ رأَ يغير حقيقة أنهم 
، ألن هناون قطنحولهم أنهم ال ي نْ مَ . ليس ذلك فقط، لكنهم أخبروا عليها قلوبهم

 هي ما كانوا يعيشون ألجلها وهي ما كانت قريبة من قلوبهم. األشياء تلك



 

 
إن كنتم قد سألتم أي شخص منهم ما الذي كان يسعى إليه في هذه الحياة، 

 ). لقد الحت حقيقته14 عددنفس اإلجابة. كانوا يطلبون وطنهم ( ألعطاكم
يعيشوا أن  اطالقً إلدرجة أنه لم يخطر على بالهم  ،في تفكيرهم ابشكل كبير جد� 

رغبة في العودة إلى ما كانوا عليه من قبل،  ةكما لم تكن لديهم أي ,الباقينمثل 
 علىكل قلوبهم ُوضعت كانت كل الفرص متاحة لهم لفعل ذلك.  هبالرغم من أن

 اهللا، أي إلى السماء. بأمان إلى مسكنالوصول 
 

بالنسبة لهم؟  كان اهللا، اإلله  أكثر من أي شيء آخر اجد�  اما الذي كان حقيقي� 
مرئي. ما الذي كانوا متأكدين منه أكثر من أي شيء آخر؟ أن كلمة اهللا الغير 

الذين يسيرون  ألولئك مؤكد أمري هو بدألوأمينة، ولذلك فإن المجد ا صادقة
 .مع اهللا

 
يؤمنون ويسلكون هكذا! إنه ال  إذ يراهم ,ابهم حق�  ايزال فخورً  واهللا كان وال

لقد أعد لهم بالفعل ما  هم.ب يستمتعأن يكون إلههم. إنه مسرور بهم، و  تحيسي
ولن يخيب رجاء أي منهم. سوف نرى قديسي العهد القديم في  كانوا يطلبونه،

في  وايكون ؤكد أنمفالالسماء. لقد عاشوا باإليمان وماتوا في اإليمان، ولذلك 
 - مه للعبرانيينالفقرة أن تعلِّ ي الذي تحاول هذه رئيسهو الدرس ال ذلك. السماء

  نا!لو 
 رخَ هل بإمكاني كمؤلف هذا الكتاب الذي تقرأونه، أن أسألكم بعض األسئلة األُ 

مرئي حقيقة بالنسبة إليكم؟ العند هذه النقطة؟ هل لديكم إيمان؟ هل اإلله غير 
أن تقتربوا إليه  إلى وبالتالي، هل هذا يقودكم هل تعتبرون كلمته حقيقة؟

ه هو ءا أن إرضاوْ كم لترَ دفعنها (كما فعل هابيل)؟ هل هذا ييقة التي عيَّ بالطر 
أهم شيء في العالم (كما رأى أخنوخ)؟ هل يوحي لكم بأن تطيعوه، حتى عندما 

كل شيء (كما أطاع إبراهيم)؟ هل يدفعكم لتثقوا أن ما  تتركونيبدو أنكم قد 
 (كما وثقت سارة)؟ الً سوف يحدث، حتى وٕان بدا مستحي هيقول



 

 
 مبديتكم على ما قاله اهللا؟ إن كنتأ، وموتكم، و محياتك وانرهكم إيمان؟ هل تهل ل

كما أنه ال يخجل أن يكون إلهكم، أو أن  ا،خذلو كم ولن تُ ؤ ذلك، فلن يخيب رجاك
ولكن  ،يةاآلته في الحياة بيتيسير معكم في هذه الحياة، أو أن يرحب بكم في 

لن يكون  وألم يكن لكم إيمان، . إن اصحيح، وكذلك مريع حق�  االعكس أيضً 
كم إيمان، فال مكان لتذهبوا إليه، سوى أن تحيوا وتموتوا تحت غضبه، وأن ل

ي. إن الرسالة إلى العبرانيين وباألخص األصحاح بدألتذهبوا إلى الهالك ا
 .هذا هو حالكمكون ي اللكي تروا أنه يجب أ تتبالحادي عشر، قد كُ 
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 اإليمان الحقيقي ئال شيء يمكنه أن يطف



 

 

 40-17:11قرأ عبرانيين  ارجاء 
 

يركز الرسول على موضوع اإليمان. لقد كان يشرح  رسالته منعند هذه النقطة 
يفكرون ألناس أال ننسى أنه يكتب  لكن يجب ،ما هو اإليمان وكيف يسلك

عليها  ؤكدهناك نقطة محددة يريد أن يف ذلكل ؛في االرتداد عن إيمانهم اجدي� 
. ال يوجد شيء يمكنه إخماده. هذا اأبدً  ئن اإليمان الحقيقي ال ينطفهي أاآلن 

مه هو الدرس الوحيد الذي يشغل بقية األصحاح الحادي عشر، والرسول يعلِّ 
 بالتشديد على حقيقتين:

 
إن اإليمان ينظر لألمام عندما ال يكون هناك شيء للتطلع  -1

 )28-17 :11( إليه
 )19-17 عداداألخذوا مثال إبراهيم (

نسل ا، نه سيكون لديه نسل كثير جد� إفي أكثر من مناسبة قال اهللا إلبراهيم 
ولقد أوضح أن هذه الوعود سوف تتحقق من خالل ابنه إسحق. لقد  ،امميز جد� 

 . عند هذهاأنها ستتحقق جميعً  قها. لم يشكّ تمسك إبراهيم بكلمة اهللا وصدَّ 
اهيم النقطة قال اهللا إلبراهيم أن يقدم إسحق كذبيحة. اآلن أصبح لدى إبر 

هو  ، وصل إلى استنتاج واضحفي كل شيءجيدا ر ، ولكن بمجرد أن فكَّ مشكلة
، إن اإذً ا من ذلك. كدً أكلمته ويخذله، فكان مت رجع عناهللا ال يمكنه أن ي أن

، فال معنى أن يقتله ناآلن خالل إسحق، الذي عليه كان اهللا قد وعده بنسل م
هذا ما حدث و ت! امو بين األآخر لذلك سوى أن اهللا سوف يقيم إسحق من 

نه في إفالهدف الكبير هو هذا:  ،مهما يكن من أمر .بالطبع امجازً  ،بالضبط
أن قام شخص من الموت  احدث أبدً يوقت ما في التاريخ البشري عندما لم 

ال يمكن  بالضبط! أن هذا ما كان سيحدثإبراهيم استنتج فإن وعاد إلى الحياة، 
فمن الناحية البشرية عندما لم يوجد شيء يمكن  ،كلمتهيرجع عن أن اهللا 

التطلع إليه، تطلع إبراهيم لقيامة إسحق! هكذا يسلك اإليمان الحقيقي. ال يمكن 



 

أن كلمة اهللا يجب بن اعتقاده الراسخ ع اأبدً  قلقلأن يطفئه أي شيء. إنه ال يت
 . أي توبيخ كان ذلك للعبرانيين! ق بهاثن
 

 )20 عددخذوا مثال إسحق (
نهاية أيامه. عندما واقتربت  اُمسن�  الً لقد حان الوقت حين أصبح إسحق رج

ون إلى قضاء أوقاتهم في النظر للماضي، ميليقترب الناس من نهاية حياتهم، ي
ولكن ماذا كان يفعل إسحق في سنواته  ،يتطلعون إليه ًئارون شيألنهم ال ي

 ).20 عدد"بأمور عتيدة" ( الً ! كان عقله مشغو لألمام ة؟ كان يتطلعمتقدمال
غير  ُمِسنُّ كتشف أنه كان ضحية الغش والخداع، كان الرجل الاوبالرغم من أنه 

ما يختص بمستقبل ابنيه يعقوب وعيسو: إن فيما قاله التراجع عراغب في 
لن يكون له مكان فيها، فعيسو أما تتحقق من خالل يعقوب، مقاصد اهللا سوف 

فترض ابالرغم من أنه سيعرف بعض البركات األرضية خالل حياته. لقد 
وبالرغم  ،اهللا المختارة للمستقبل أداةإسحق أن ابنه األكبر عيسو، سوف يكون 

ة أن البرك رؤية اآلنأمكنه إسحق  فإن، ًئاوخاط ايعقوب كان شريرً  نهجمن أن 
التي أعطاها له كانت إرادة اهللا. إن وعود العهد المعطاة إلبراهيم ستتحقق من 

أنه لم يكن ليرى من ، بالرغم ثابتامن ذلك  هيعقوب. لقد كان تأكد نسلخالل 
 هو اإليمان. ذلك. اأبدً  ذلك بنفسه

 
 )21 عددخذوا مثال يعقوب (

يوسف  أحضرهمان لذيْ لاه عندما كان يعقوب على وشك أن يموت، بارك حفيديْ 
ة بحضور أكيد، كان على دراية يباركهمابينما كان و  ،هما إلى جانب سريرهو أب

 بكيفية إتماممنظور. لقد تنبأ بمستقبل كل ولد منهما وأظهر يقينه الاهللا غير 
على  فقط لحظات متبقية من خالل كل منهما. كان لديه بضع مقاصد اهللا

كلمته كانت مام. كان اهللا حقيقة و يزال يتطلع لأل األرض، ومع ذلك كان ال
 ، لكن هكذا يسلك اإليمان.المنظوريتمتعون بهذا  المسنين الذين ما أقلأكيدة. 

 



 

  )22 عددخذوا مثال يوسف (
مر يوسف خالل حياته الرائعة، في تنوع عظيم من الخبرات المختلفة، ومع لقد 

بإمكانه أن يرى الخروج ذلك ففي لحظاته األخيرة، استمر يتطلع لألمام! وكان 
عالمة له في ذلك الوقت. لقد وعد اهللا أن  ةالقادم، بالرغم من عدم وجود أي

ذلك، لكنه  يوسف حتى يرى يلم يح. ااإلسرائيليين سوف يتركون مصر أخيرً 
ذلك أعطى تعليمات واضحة ل ؛كان يعلم أن ذلك سوف يحدث بالتأكيد

 بلأن تبقى في مصر،  ال يجبعظامه: ل جرىبخصوص ما يجب أن يُ 
 نهائي هناك.الدفن الدفن تصاحب شعب إسرائيل ألرض الموعد، لكي تُ 

 
عاش ومات دون أن يرى كل ما  يوسف فإنمثل اآلخرين الذين ذكرناهم  ومثله

. ما وعد به اهللا سوف اترددم شكاكا، أو الكن هذا لم يجعله ساخرً  ،وعد به اهللا
 القتناعسيطر هذا القد . خرآ حتمالا باله أيبخطر يلم  - يحدث بالتأكيد

نه "حصل إحتى عندما نقول  ،حياته ومماته أسلوبمن  الراسخ العظيم على كلٍّ 
ولم يكن هناك أي شيء آخر للتطلع إليه،  ،على كل شيء" من الناحية البشرية

 .يل. هذا ما يفعله اإليمان األصلألمامتطلع  هذه الظروف حتى في فإنه
 

 )28-23 ألعداداخذوا مثال موسى (
 والدي موسىفإن العبرانيين،  لصبيانفي الوقت الذي لم يكن هناك مستقبل ل

أن مولودهما  لقد رَأيا). 23 عددا لألمام (له وتطلع أن هناك مستقبال عرفا
وبدون أي خوف من  ،في حياته اخاص�  اوأن هللا دور  اعادي�  الً الجديد ليس طف

اه لمدة ثالثة شهور، منتظرين قصد يأخف الصبيان،األطفال أمر فرعون بإبادة 
 اهللا أن يتحقق.

، علم الملكي المصري بالطفي الوقت الذي لم يوجد فيه أي مستقبل خارج ال
تقبل أن يرى أن المسستطاع ا). 26-24 عدادعن ذلك (األ امختلفً  ًئاموسى شي

البيئة الخاطئة  فيمع شعب اهللا وملكوت المسيح، وليس هو طويل األمد 



 

مع شعب إسرائيل وليس مع مصر،  يكون نصيبهلذلك اختار أن  ؛به ةحيطالم
 .ةيوقتات العابرة السر ية وأال يتمتع بالكنوز المؤقتة والمبدألليتمتع بالمكافأة ا

 
الذي له  لدكتاتورأكثر من ا حقيقيا كان بالنسبة لموسى المنظورغير إن اإلله 

 إلطالقبأوامر  دكتاتورالأن يواجه هذا  يخَش ، ولذلك لم عظمىقوة أرضية 
عندما بدت جيوش فرعون  بعد ذلك ،)27 عددالعبرانيين من عبوديتهم (

ظهر موسى ، لم يُ توقف هروبهحقة لشعب إسرائيل الهارب آتية لالغاضبة المال
بحقيقة اهللا ونزاهة  لكونه مأسوًراو  ،أي خوف واستمر في التطلع لألمام اأيضً 

، في الفصح األصلي نفس الروح ىسر و ه. ثنيوعوده، لم يستطع أي شيء أن ي
لألمام  ا). كان ذلك تطلعً 28 عدد( الليلة التي سبقت ليلة خروج شعب إسرائيل

 تأكيد.كل خذل بيُ لم و على كلمة اهللا،  امؤسسً 
 

 نإاآلخرين! كل هذه األمثلة تدعم هذا.  وبينرجال ونساء اإليمان بين  شتان
ه، وما نأفكارهم عن المستقبل على ما يبصرو  يؤسسون والنساء العاديين الرجال
ن و أما المؤمن ،عمليه، وما يخططون له، وما يفكرون أنه محتمل أو نيتمنو 

وعود اهللا. إنهم  تحكمهاكل أفكارهم عن المستقبل ف ،فليسوا هكذا على اإلطالق
لذلك فعندما ال يوجد شيء يمكن أن  ؛مه كلمتهعلِّ يرون كل شيء في ضوء ما تُ 

بسبب التقدم المستمر هج تبتذهنه  ينُ عَ فَ ! ◌ْ دجِ يَ  المؤمن فإنليه العالم، يتطلع إ
وأعجوبة ، األخيرةة دينونلإلنجيل، ومجيء ربه، ودمار إبليس، والتبرئة عند ال

 .بدألمع المسيح ل الوجود
 

على أي شيء يمكن رؤيته.  اليس مؤسسً  ،حطميتالمؤمن الذي ال  اطمئنانإن 
بأي حس طبيعي. إن غياب  اهتاثبإإن وجود هذه الحقائق المستقبلية ال يمكن 

مؤمن يتساءل ما إذا كان أي شيء في الرجاء اليجعل العالم غير  البرهان
أما  ،الرجاء من فكرة حتى ، أو أن يسخراالمسيحي يمكن أن يكون حقيقي� 

موضعا ليس  فهو ،إنه متأكد مما وعد به اهللادع. ادون ر يؤمن، المؤمن فيستمر 



 

 يوجد شيء أكيد مثل كلمة اهللا، . البهيجا اراحة هادئة وتوقع بهيه، ويقينه للشك
 مشرقٌ  افالمستقبل دائمً  ؛لذلك فهو ال يستسلم للتشاؤم، أو اليأس، أو االرتداد

 اهللا! مواعيدمثل  اتمامً 
 

ل كل نظراتكم للمستقبل يحكمها هكذا؟ ه نهل يمكنني أن أسألكم إن كنتم تحيو 
! عندما اكون مؤمنً تأن  ما أعظم البهجة؟ اما قاله اهللا؟ هل لديكم إيمان حق� 

 !وِّ للتَّ  ، فعالمنا يكون قد بدأينخر اآلينهار عالم 
 
 )40-29 :11(يتوقفاإليمان يستمر بينما كل شيء آخر  -2
 

 )29 عددانظروا لما حدث عند البحر األحمر (
ن أن و ن الهاربو موسى واإلسرائيلي مَ لِ البحر األحمر، عَ  ئعند شاطما وقفوا عند

كان أي شيء آخر  .رهم بأمان. هذا هو اإليماناهللا كان معهم وأنه وعد أن يعبِّ 
 يمكن أن يبقيهم مستمرين في هذا الموقف؟

 
. كان ضد المنطق. مع اقتراب جيوش الً بدا عبور البحر األحمر مستحي

لكن  ،محققا اأنهم قد وقعوا في فخ وأنهم كانوا يواجهون موتفرعون، كان الواقع 
ن بكلمة اهللا و اإليمان ال يموت في مثل هذه المواقف. لقد تمسك اإلسرائيلي

على  االصباح التالي كانوا جميعً  فيأنه معهم.  همعتقادعلى ا بناءوا تصرفو 
انوا عكس المصريين الغرقى، الذين كب، من البحر سالمين الناحية األخرى

. مهما كان ما يلمجردين من اإليمان. حتى الصعوبات ال تقتل اإليمان األص
الذين  !قد يحدث، يستمر اإليمان. أي توبيخ كان هذا للقراء العبرانيين األوائل

 كانوا على حافة االرتداد.
 

 )31-30 العددانانظروا ماذا حدث عند أريحا (
أول مدينة  هي أريحا كانت الموعد،أرض  إلى ان أخيرً و عندما أتى اإلسرائيلي

لمدة ستة أيام. لم  يوميا أن يهزموها. كانوا يدورون حولها مرة واحدة ال بد للعدو



 

يحدث أي شيء، فلماذا استمروا؟ اإلجابة أنهم آمنوا بما قاله اهللا وأطاعوا 
، ورأى ة النصرةيحص: لقد أعطى يتالَش . لقد استمر اإليمان ولم حرفياتعليماته 

 .كتملت النصرةاوسرعان ما سقط على األرض، ير سو ال
 

، ومع سورحاب؟ لقد عاشت على الاوضعتم أنفسكم في مكان ر  ألم يسبق أن
يسقط! لقد كانت مواطنة في أريحا، وقال  يجب أن سورذلك فقد قرر اهللا أن ال

"لقد انتهى  بكت قائلة:لكن هل  ،ايهلكو  أن ال بدن كل السكان الوطنيين إاهللا 
 ان وعدً و أعطاها الجواسيس العبراني لقد. سليًماال، لقد استمر إيمانها  ؟أمري!"

التي لم  تهقد آمنت به. كان لديها وعي مستمر لحقيقة اهللا وأمانو  ،اسم اهللاب
التي وجدت و مستحيلة فترض أنها التي يُ ، حتى في الظروف اأبدً  عنها خلَّ تت

 ، ال شيء يستطيع أن يطفئه.الً يإن كان أصاإليمان يستمر. ف ،هافينفسها 
 

 )38-32 ألعدادانظروا إلى كل تاريخ شعب إسرائيل (ا
ليذكر كل مثال عن اإليمان موجود  ليس لديه وقت كافٍ الرسول أنه يقر هنا 

ولكن النقطة التي يجب  ،يكتب إليهم نفي الكتب المقدسة وتاريخ العبرانيين الذي
ألنهم  الً كانوا أبطا أمتهماألبطال العظماء الذين من  كلهي أن  يفهموهاأن 

وماذا فعلوا؟ لقد أدوا  وهكذا فعلوا ما فعلوه. ،ونساء إيمانإيمان كانوا رجال 
عظيمة من الشجاعة، والجسارة، والبسالة، واالحتمال. احتملوا األلم  اأدوارً 

ضحية أن يعرفوه عن الت ما يجبفي االضطهاد. لقد تعلموا كل  والتعذيب
، حيث 38-33 ألعدادفي ا شاملالرسول باختصار  لقد وضحها الشخصية.

يتلخص كل تاريخ شعب إسرائيل في جمل قليلة مختصرة. بالبحث في العهد 
لقد ظل  القديم ليس من الصعب اكتشاف الكثير من األحداث المشار إليها هنا.

على  - ضدهمين للرب عندما كان كل شيء صلِ خْ مُ هؤالء الرجال والنساء 
يهم إيمان. كان ف؟ كان سرال ما هوالعبرانيين الذين يكتب لهم الرسول!  نقيض

نه سيحدث إأن ما قال و ة، يهم. كانوا متأكدين أن كلمته حقيقبالنسبة ل ةاهللا حقيق
. كانوا متأكدين من ذلك أكثر سينالونهن ما وعدهم به إ .يحدث ال محالة سوف



 

، ولم يعودوا لما ا، ولم يستسلموا أبدً اوا أبدً ولذلك لم يتخل ,من أي شيء آخر
هكذا يسلك  كاآلخرين. الم يرتدوا عن إلههم، ولم يحيوا أبدً  .كانوا عليه من قبل

، يستمر الكل ستسلميو اإليمان الحقيقي. عندما يكون كل شيء بال أمل 
"إن اهللا حقيقي وكلمته صادقة"، وهو  :اقتناع هذا اإليمان هواإليمان. أصل 

 ذلك؟ غير، مهما كان الثمن. كيف يمكن أن يفعل قتناعاليعمل في ضوء هذا ا
 

 )40-39 العددانانظروا لمؤمني العهد القديم مرة أخرى (
ماتوا. بالرغم من كل الوعود  اوهكذا أيضً  ،ر بهم اهللالقد عاشوا باإليمان، وسُ 

الكاملة ولم لم يشهدوا الذبيحة  .عطيت لهم، لم يروا المسيا على األرضالتي أُ 
من األشياء التي  اأي�  لم ينالوار عيونهم المدينة المجيدة التي كانوا يطلبونها. تَ 

 عليهمكان  همألن عليها لواحصلهم أن ي الم يكن مسموحً  وضعوا قلوبهم عليها.
كما بدا ظن قراء لم تكن أسمى، ( تلكأيام العهد القديم إن أن ينتظرونا. 

كانوا  ماوا كل ختبر . لم تكن مشيئة اهللا أن يدنىولكن أالعبرانيين األصليين)، 
، كدرجة إعادة التفكيريتوقون إليه، ثم نأتي نحن مؤمني العهد الجديد كنوع من 

 ثانية من أوالد اهللا.
بعض مؤمني العهد الجديد أبصروا المسيح وصليبه  ؛القد رأينا ما لم يروه أبدً 

لتجسده، وحياته، وخدمته، وموته،  النظر للوراء ابعيونهم، وبقيتنا بإمكانه
رأى المدينة  - سواء كنا مؤمني العهد القديم أو الجديد - أحد منا لكن ال ،وقيامته

 يتقدم أحد عن، كلنا في نفس الوقت، بدون أن امعً  ها. سوف ندخلبعد الموعودة
العهد القديم قلوبهم على السماء، وكذلك نحن. سوف  واآلخر. لقد وضع مؤمن

 . مًعاماء نصل للس
 
ليس العودة لمراسم وطقوس العهد القديم (كما كان يفكر القراء  اإذً المهم ف

فرجال ونساء اإليمان هم فقط الذين  ،يلنا إيمان أصأن يكون ل بلن)، و األصلي
ون تخلالذين يلن يكون هناك أحد من بصراحة بكل ولكن  ،سيكونون في السماء



 

 ئال شيء يمكنه أن يطف حمدا هللا ألنه .ذبلبأن ي له عن اإليمان، أو يسمحون
 على اإلطالق. اإليمان الحقيقي. ال شيء

 
دون أن نسأل مرة أخرى إن كان لنا العظيم  ألصحاحنتجرأ بترك هذا ا اليجب أ

 في واثقمرئي حقيقي بالنسبة لي؟ هل أنا الإيمان حقيقي أم ال. هل العالم غير 
 يبدألألطيعها، وألعتمد على المسيح لخالصي ا بالدرجة التي تكفي - كلمة اهللا

البرهان النهائي على حقيقة إيماني ستكون استمراره معي  ؟كما تعلنه كلمة اهللا
عندما أموت. في لحظات احتضاري سأظل متطلعا لألمام. بعد أن يتخلى عني 

 سيبقى اإليمان. ،لصحتي ووعيي ةالكل حتى البقايا األخير 
 
 تحديدكل ما يعوق تقدمنا في اإليمان. هذه بال انضع جانبً لقد حان الوقت لكي  

األصحاح الثاني  بدأهي الملحوظة التي سيعلنها الرسول فيما يلي، بينما ي
 عشر.
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  اركض في السباق ناظًرا إلى يسوع
 4-1:12قرأ عبرانيين ارجاء 

 



 

 ال بد أنكم. 4-1 :12 لعبرانيين وصلنا اآلن إلىللرسالة إلى افي دراستنا 
، ولكنهم كانوا سيحيينتذكرون أن العبرانيين المشار إليهم كانوا يهوًدا أصبحوا م

في حذرهم الرسول لكن  ،كل شيء والعودة لليهوديةعن  يالتخليفكرون في 
فالرب يسوع  ؛ونخسر أال يفعلوا ذلك، ألنهم إن فعلوا سوف ي عدة مناسبات

د في سموِّ المسيح  ما فعل. كل من يعطيه القفا  في وأفي شخصه  ه سواءمتفرِّ
 الظلمة الخارجية. هو سوف يذهب إلى مكان واحد

 
هو أن يكمل المسيرة في بإيمانه الوحيد اآلمن للمؤمن المعترف  سبيلإن ال

يحيون بهذا اإليمان ويموتون فيه أيًضا. ال  يلاإليمان. من لديهم إيمان أص
إلشارة إلى عدد من الرجال وضح الرسول ذلك باأقد و  ،شيء يمكنه أن يطفئه

 والنساء المذكورين في العهد القديم.
 

 -كل ذلك موجود في أذهان القراء بينما يقرأون اآلن كلمات الرسول "لذلك..."
أريد أن أقوله لكم آخر شيء  : "في ضوء ما قلته بالفعل، لديَّ رخَ وبكلمات أُ 

 . ة وثالث قواعديَّ أيًضا." ما سوف يقوله يحتوي على صورة ح
 
 )1 :12ة (يَّ صورة ح -1

في األلعاب األوليمبية، في استاد واسع مزدحم بالناس. هناك سباقات  اآلن نحن
، في أيامناونرى باستمرار رياضيين يدخلون للمضمار. لو كان ذلك  ،جرىتُ 

 ما تحتها من مالبسبهم ليظهروا  ةالمضمار الخاص ثيابنراهم يخلعون لكنا 
. لو كان أحد ميالديالالقرن األول  م في، إنهأيامنافي  واليس ملكنه ،الجري

الرياضيين سوف يجري مرتدًيا حزامه سوف يثقله وسوف يعرقل تقدمه، لذلك 
. إن كان سيجري مرتدًيا معطفه، فسريًعا سوف يلتف حوله ويعثره، فلذلك هيخلع
ن في القرن األول يجرون بدون أي و أيًضا. في الواقع كان الرياضي هيخلع
 س. لم يكن هناك ما يمكن أن يعوقهم.مالب

 



 

بأن  اومجربً  االهث اونحن نرى رياضي�  ،طويل وصعب اكل منه ،تتوالى السباقات
وجد جوائز تيترك السباق، لكنه يستمر في السباق، ألنه في ألعاب اإليمان هذه 

مراًرا وتكراًرا نرى  .الً لكل من يصل إلى النهاية، وليس فقط لمن ينهي السباق أو 
ولكن  ،بين باالستسالم بسبب اإلعياء أو ألنهم يشعرون باإلغماءائين مجرَّ العدَّ 

وأخيًرا يعبر كل منهم خط النهاية  ،هل يتوقفون؟ ال، إنهم يستمرون ويستمرون
 مكافأته. علىل حصوي
 

قى هناك ليشاهد الذين بالمنصة، وي علىكل من ينتهي من السباق يأخذ مكانه 
. كل من يجري يفعل ذلك بعدالذين سيركضون فيما يركضون، أو  نال يزالو 

حاط بهؤالء الذين قد أنهوا السباق بنجاح. هذا يحثه ظ ومُ الحَ أنه مُ  وهو يدرك
ل حص، حتى ينسحبدون أن يالسباق  ملكعلى أن يبذل أقصى ما عنده لي

ن من قبل. و لم يواجهه المتفرج ًئاافأته. إنه يعلم أنه ال يواجه شيمك علىأيًضا 
يختبر ما يتمتعون هم به اآلن، هذا س ،حتًما وبالتأكيد ،في الجري هو ثابر إنْ 

 مؤكد.
 

 منلننضم للسباق. كل العيون شاخصة إلينا. ال يوجد  دورناواآلن قد حان 
سوانا. كل هؤالء الذين عاشوا وماتوا في اإليمان بنجاح يشاهدوننا  اآلنيجري 

وكذلك من اختارنا لنجري السباق، الذي أكمل بنفسه السباق ويقف اآلن عند 
 خط النهاية.

نواجه فقط صعوبات قد واجهها  نحن الذين - اآلن من السباق نسحبهل ن
؟ هل سنفشل في دعتبن، ونترك المضمار، ونتخلى، و داعىتقبلنا؟ هل سن نو آخر 

 ؟بدأناهالسباق الذي 
 

كما يفعل بعض القراء ذلك أيًضا  أن يفعلوه مزمعينن و هذا ما كان العبراني
لسباق والوصول ل الجيد جريالر؟ ما هو سر ثابشك. كيف يمكننا أن ن دونب



 

، واالستمرار في مسيحيةحياة الالبأمان إلى خط النهاية؟ ما هو سر النجاح في 
 ان، وعدم االرتداد والضياع؟ هذا ما سيخبرنا به الرسول اآلن.حياة اإليم

 
ا أن نحفظ تعليمه عن ظهر قلب. هذه األعداد القليلة توضح جد�  من المهم

وبين  ،من جانب تنا السماويةجازافي اإليمان والدخول إلى م مثابرةالفرق بين ال
 .رمن الجانب اآلخَ  من السباق والضياع نسحاباال
 
 )4-1 :12ثالث قواعد ( -2

، وكنت أعظ إلى جماعة، كنت سأنظر لكل كذلك لم أكن لو. اإنني أكتب كتابً 
إلى كلمة اهللا في هذه اآليات،  صغيأن ي كل هيبةب كلفهشخص في عينيه وأ

 .راألصوات األخَ  نه عما تقوله لهأذ سدوأن ي
 

ننا لن نصل إلى أي إلتماس يصرخون إلينا قائلين هناك أناس يقفون على خط ا
أن كل  موضِّحين ...."إنهم يحذروننا بشدةإال إذا" مسيحيةحياة الالمكان في 

 إذاإال  حصلنا على معمودية الروح القدس، أو إذا إالتقدم حقيقي مستحيل 
 إال إذا اختبرناكنا مكرسين بالكامل للرب، أو  إذاإال  تمنا بالروح القدس، أوخُ 

ختلف ت .إلخ... ة يموت خاللها "إنساننا العتيق"،خالل أزم ناعبر نهضة، أو 
 مسيحيةحياة الال: لن نصل إلى أي مكان في واحدةلكن الرسالة  اتالمصطلح

 نا.جديدتماًما عن ت ختلفةة، مبارز إال إذا حصلنا على نوع من الخبرة الخاصة ال
 

وٕاليكم  ،هذه األصواتال إلى إنني أتوسل إلى قرائي أن يستمعوا إلى كلمة اهللا 
بنجاح. ثالث قواعد  ثالث قواعد، قواعد رسولية، للحياة والموت في اإليمان

من السباق، والفشل في  نسحاباال ول دونحُ ستللجري في السباق والتي 
 الوصول إلى خط النهاية، وخسارة المكافأة الموعودة.

     
 )1 عدد( تنفيذ الَخْلع) 1(



 

 وتحبسكتعثرك. سوف تلتف حولك،  فسرعان ماإن كنت تجري مرتدًيا عباءة، 
قلع أخلعها! وبنفس الطريقة تخلص من كل خطية في حياتك. اوتجعلك تزل. 

م أنه خطية وفي نفس لَ عْ شيء تَ  تستمر فينها. ال تعتقد أنه بإمكانك أن ع
من سرعتك،  ئبطالوقت تجري جيدا في السباق. في أفضل األحوال سوف يُ 

ولكن في أسوأ األحوال سوف يجعلك تتعثر وتترك المضمار. هذا المجال ال 
يحق للمؤمنين أن يختلفوا عليه. كل ما يكسر الوصايا العشر، أو ال يعكس 

ربنا يسوع  صفاتروحها، كل ما ال يتماشى مع كلمة اهللا، كل ما هو ليس مثل 
ا أن تخرجه من كلما كان مهم�  . كلما كنت متعلًقا بهتركهاالمسيح، هو خطية. 

 حياتك.
 

حتى قبل أن يذكر الرسول "الخطية المحيطة بنا  إذ ،لكن هذا ليس كل شيء
شياء ليست خطأ في حد بسهولة" يشير إلى طرح "كل ثقل". هناك بعض األ

، وتقلل ثبط حماستيتو ذاتها، لكنها تعوق تأثيري الروحي، وتضعف إيماني، 
أن  ال بدستعبادي. هذه األشياء امن قدرتي على مقاومة التجربة، وتميل إلى 

. مثل هذه اطرح خارجن يُ أ ال بدتقدمي الروحي  ما يعيقطرح جانًبا. كل تُ 
فة ونبيلة. في قِّ ثَ قد تكون جميلة، ومُ فاألشياء ليست بالضرورة دونية أو عنيفة، 

، أو ترفيهرياضة ما، أو هواية، أو ب يتعلق األمرحياة بعض المؤمنين، قد 
من  غيرهادراسة، أو طموح، أو مكان، أو صداقة، أو نوع من العمل، أو 

، إن كانت ستعترض ماذا تكون. ال يهم ةعو شر ماالهتمامات أو الخبرات ال
 !اآلن ختفيأن ت ال بدو  ،ختفيأن ت ال بدطريق تقدمي في حياة اإليمان، 

 
إن كان  .بدون استثناء لينفذوا الَخلعوا جيًدا، ركضهؤالء الذين عزموا على أن ي

لمؤمن معرفة ضعيفة، وحياة ال تعكس المسيح، وقلب فاتر، فهذا ليس بسبب 
ها أو ألن هناك خبرة خاصة لم تعترض طريقه فيأنه ضحية البيئة التي يعيش 

أن  ال بد   لكن ألن هناك شيًئا يعرقل تقدمه ولم يتخلص منه حتى اآلن. ,بعد
 !اليومأن يفعل ذلك  ال بدتشف ما هو هذا الشيء وأن يفرزه، و يك



 

  
 ب) 1عدد "مهما كان ما قد يأتي" ( :) تعلموا أن تقولوا2(

، لذلك يقول الرسول "لنحاضر". هناك الً سه الً اتجو إن الحياة المسيحية ليست 
، لذلك باالنسحابب أحياًنا جرَّ العديد من الصعاب على الطريق، وكل منا يُ 

يقول الرسول "بالصبر". إن الطريق الذي نسير فيه لم يكن من اختيارنا، لكنه 
 سم لنا، لذلك فالرسول يتكلم عن "الجهاد الموضوع أمامنا".قد رُ 

 
ُينسى  ، فهذا شيء الةاق اختراق الضاحيبسفي من قبل  اشتركتَ قد  إن كنتَ 
أيامنا  فيمتعة األقل منا، فهذه من الذكريات  ينلكثير لبالنسبة أما  ،بسهولة
عندما نفكر في األرجل التي كانت ثقيلة  حن نجَفلة. حتى اآلن نالدراسي

الخفقان الفريد في ذلك ، و انوتحترق نتيْ متألم اكانت نتيْ لن الكالرصاص، والرئتيْ 
زال هناك بوابة يجب أن  ثم عندما تشعر باإلعياء الكامل، تجد أنه ما ،المعابد

، ومجرى يجب أن تخوضه، والعديد من قفز فوقهاأن ت بد التقفز عليها، وحفرة 
األميال أكثر مما كنت تتوقع! في مثل هذه السباقات هناك شيء واحد يمنعك 

. لقد فهمنا يأتيسمهما كان ما ، إنه العزم على االستمرار االنسحابمن 
 يخبرنا الرسول أن "نجاهد بالصبر".  ذاة لمامتناهيبسهولة 

 
 الستمرار في حياة اإليمان والدخول إلى المكافأة الموعودة.هناك طريق واحد ل

سواء كنت وحدي  ... مهما شعرت ... حدث "مهما :قوليي ذإنها حالة العقل ال
 حتى لو كلفني كل شيء.... ... عليَّ  واحتى لو ضحك ...مع آخرين أو 

قوة من  ستستمدو سوف تستمر! ." يأتيسمهما كان ما سوف أستمر في المسيرة 
فوق. هذا العزم هو ما يعني أن تنكر نفسك، وتحمل صليبك كل يوم وتتبعه 

 ). 26-23 :9(لوقا 
 
  أ) 3 أ، 2 العددانتأملوا فيه ( ... انظروا إلى يسوع )3(



 

زال الرسول يقول مرة أخرى ما كان يقوله لقرائه عبر  في هذه القاعدة الثالثة ما
رسالته. كانوا مجربين بالعودة إلى كهنوت العهد القديم، وذبائحه، ومسكنه، 

. بما ال ُيقاسفأوضح لهم أن كهنوت وذبيحة ومسكن ربنا يسوع المسيح أفضل 
األشياء توا أنظارهم عليه ورأوه بوضوح، فلن يرغبوا في العودة أبًدا لهذه إن ثبَّ 

 األخرى.
 

رسائل وتأثيرات تعلن أن الحياة بعيًدا عن  دائًما تمطر عليهمكل المؤمنين اليوم 
، لن يرغبوا جيدا قضوا وقًتا في التأمل فيه لكنهم لو ،اا حق� بة جد� اذجالمسيح 

، وما فعل، في شخصه يهانظروا إل ,أبًدا في العودة إلى مثل هذه الحياة. انظروا
للخطاة في هذه الحياة، وما سيعطيهم إياه عند الموت، وعند القيامة، وما يعطي 

 ية!بدألة، وفي ادينونوعند ال
في أذهاننا  االحتفاظ بهيعطينا الرسول اآلن ثالثة أسباب لتركيز انتباهنا عليه و 

 دائًما:
 
 أ) 2 عدد( لنهايةيأتي، وبه يثبت ل منه إيماننا ) أ(

لقد مر نصف قرن منذ أن تركت المدرسة، لكن ذكرياتي عن توم كالمب 
مدرب في الجيش،  - . لقد قضى سنوات عمله األولى كرقيبدائًماة حاضر 
ل مهنته إلى . في منتصف الحياة حوَّ بدني�ة لياقةالجنود في حالة  وجود مؤمِّنا

لم يطلب منا  ة على األوالد المراهقين!عسكريلفرض المقاييس ال ،مدرب رياضي
فعل أي شيء سهل أبًدا. كل درس كان صعًبا وفي بعض األحيان كانت هناك 

 !ا جم�احب�  ومع ذلك كنا نحبه ،دموع
    

، لكن بينما كنا نجري ةختراق ضاحية طويلاسباقات لقد أدخلنا توم كالمب إلى 
في الطريق الصعب، كان يباغتنا باستمرار عند مناطق مفتاحية لكي يحفزنا. 
حتى هذا اليوم ال أعلم كيف كان يفعل ذلك. ليس ذلك فقط، لكن عندما كنا 

 ألمتارنجده هناك أيًضا مشجًعا إيانا خالل اكنا نصل أخيًرا إلى النهاية، 



 

جيدا  ركضنانهاية، ومهنًئا إيانا بعد ذلك. لقد النهائية، مرحًبا بنا عند خط ال
 ألجله.

 
كم كان مختلًفا عن بعض المدربين الرياضيين اآلخرين! لقد أدخلونا سباقات، 
لكن لم يظهروا قط عبر الطريق، وكانوا غائبين عند النهاية. بعد هذه السباقات 

طين. حبَ كنا نطوف حول غرف تغيير المالبس وحيدين، ومتحيرين، ومرهقين ومُ 
 .اأحد منا جيدً  ركضلم ي

 
إن ربنا هو من أدخلنا إلى حياة اإليمان، وهو من يرحب بنا عند النهاية، وهو 

نا خالل كل خطوة في السباق، وليس فقط عند نقاطه المفتاحية. رافقمن ي
). هؤالء الذين نيْ وتأمل ثابت انظروا إليه (في كلمته). تأملوا فيه (في تفكير

خرجوه من أون إليه دائًما يجرون جيًدا. صغركزون عليه، وي، ويبحثون عنهي
 .سريًعا أذهانكم وسوف تجدون أنفسكم خارج السباق

 ب)  2 عددتعلموا من مثاله ( ) ب(
 جعلهحياة اإليمان. ما الذي  - ونهتجتاز السباق الذي اجتاز إن يسوع نفسه قد 

قد قام به بشكل غيره هذا السباق  من اجتاز؟ كل نالها؟ ما النتيجة التي ثابري
 جتازأن ي عليهه بشكل تام. بالنسبة إليه كان اجتاز ا. إنه الوحيد الذي جد�  معيب

لكنه تطلع  ،كل العار الذي صاحبهمع خالل ألم الصليب الذي ال يوصف 
هذا الطريق إليه يؤدي  المصير الذيلألمام. تطلع ألعلى. لم يفقد أبًدا رؤية 

 . كانالشدة متناهيةالذي سيحصل عليه أخيًرا. كانت الصعوبات  سروروال
لكنه لم يركز انتباهه على  ،حتمل من الناحية اإلنسانيةيُ ال  االستسالم إغراء

وهو  ،. لم يفقد رؤية الهدف، وفي النهاية جلس عن يمين عرش اهللامورهذه األ
 يزال يجلس في مكان الشرف األعظم هذا.  ال
 

                                                                                                )4-3 العددانسيحدث لكم إن لم تنظروا إليه ( روا ما(ج) قدِّ 



 

ن و آخر وانظروا إليه. انظروا إليه. إنكم محاط كل شيء عنلوا عيونكم حوِّ 
هناك من يخططون  بلة فضوحعداوة وكراهية م إنكم تختبرونباألعداء. 

، والذي لم يكن عليكم أن تواجهوه هو لقتلكم. قتل؟ نعم، هذا شيء قد واجهه
يحدث ، أو يحدث لكموعندما  يحدث،لكن قد  ،بعد في معركتكم ضد الخطية

 تةأي شيء آخر مماثل في صعوبته، سوف تستسلمون، إن لم تكن عيونكم مثبَّ 
 المسيح.على يسوع  مباشرة

 
أن االستسالم قد يكون في شكل من اثنين. بعض  تفترض 3 عددإن كلمات 

 هياًران يختبرون انو وآخر  ئ،الناس يتركون السباق عن طريق انهيار مفاج
بنفس وا. كل منهما نسحبإلى أن ي شيًئا فشيًئا يفقدون قوتهم .في القوة اتدريجي� 
 ا.السباق نهائي�  إلى االنسحاب منناس بال يؤدي اآلخر، ألن كليهما  خطورة

لمسيح: ل تنانعترف بتبعي الذيننفسيهما لكل منا قدمان ي انحواضن وهناك بديال
السباق  ننسحب منكون لنا رؤى واضحة له ونبقى قريبين منه، أو أن تإما أن 

قد يحفزنا، لكن اآلخرين لمؤمنين امثال إن ي. بدألبالكامل ونسير نحو الهالك ا
. في التحليل األخير، كل شيء نثابرفي الجري الطويل، حتى هذا لن يجعلنا 

وٕاعالن الحرب على الخطية وكل ما هو غير  تنفيذ المقاطعةيعتمد على 
مهما ا نا أن نعزم على أننا سنتقدم روحي� ا. لكي يحدث هذا، عليروحي�  شجعم

. هذا يتطلب منا أن نبقى قريبين من الرب يسوع المسيح، الذي يأتيسكان ما 
 هاننا، والذي نتبع مثاله، والذي نطلب قوته دائًما.نبقيه باستمرار في أذ

؟ هل على المنصةالسباق، لكن هل سأنهيه؟ هل سآخذ مكاني  في إنني أجري
 من الماضي والحاضر والمستقبل - سأكون حاضًرا مع كل رجال ونساء اإليمان

من  أنسحب أخيًراو في وقت تسليم الجائزة؟ أم أنني سوف أتراخى وأتباطأ،  -
 ال أصل أبًدا إلى النهاية وال أتمتع بالمكافأة؟ بذلكالسباق و 

 
 4-1 :12 عبرانيينآخذ سوف فعًالَ◌ إذا كنت قرر ية سوف تُ بدألا مورهذه األ

 أم ال. على محمل الجد
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  قصاص وتشجيع
 17-5: 12قرأ عبرانيين ارجاء 

 

هو  اتخاذهم على محمل الجد ،لقرائه ثالث قواعد هامة للتولقد أعطى الرسول 
ية، أو بدألالفرق بين االستمرار في حياة اإليمان والدخول إلى المكافأة ا

 من السباق والضياع. نسحاباال
 

يجب أن تكون هناك كل هذه  لماذا، "لكنني ال أفهم ا""حسًنا جد� يقول قائل: 
الصعوبات في الحياة المسيحية. في كل خطوة في الطريق هناك تجارب، 

 وٕاعاقات، ومقاومة، ومشاكل، وآالم. لماذا ال يمكن أن يكون كل شيء سهل؟"
 



 

من  نسحابفي التخلي عن كل شيء واال ان يفكرون جديو لقد كان العبراني
ر فألجل هذا، يغيِّ  ،لى هذا السؤالالسباق بسبب أنهم لم يعرفوا اإلجابة ع

الرسول توضيحه من صورة السباق إلى صورة العائلة. لقد بدأ في الحال 
 هذه الصورة في ذهنه. واضًعار اإلجابة على السؤال المحيِّ 

 
 ؟المسيحية الحياة في صعوبات هناك تكون أن يجب لماذا -1

)5:12-11( 
سفر األمثال. أال تذكرون ما أنكم نسيتم هذه الحيرة هو سبب ن إ" 5-6 :12

 ؟"12-11 :3هو مكتوب في أمثال 
 

"دعوني أشرح ما أقصده. لقد أوجد اهللا في حياتكم كل أنواع الخبرات  7 :12
أوالده  ؤلمكم السماوي ياالمؤلمة. إنها ليست صدفة، لكنها أفعال اهللا. إن أب

 "!احق� 
 لمقبل عن أي ابن  كأبناء. هل سمعتم من كمعامل"عندما يفعل ذلك، فألنه ي

أن التوبيخ والعقاب هما جزء من  ونعرفتلحياة العائلية من خبرتكم له أبوه؟ ؤدبي
 ."المحاضنة والعناق ال يختلف عن ينمحبة الوالد

 
. إن لنا نائعقاب آباتأديب، وتدريب، و من ن و أننا أبناء حقيقي"إننا نعرف  8 :12

بال استثناء بطريقة  يعامل كل أوالدهاهللا أب أمثل، ويمكننا أن نتأكد أنه سوف 
لك أي خبرات مؤلمة في حياتك، فلن  يسببلم و عيت أنك ابنه، دّ اإن  .أبوية

هو ف، إنه ال يقبلك كابن له. هذا ائإنك ابن ز  - يكون هناك سوى تفسير واحد
 خبرات مؤلمة في الحياة المسيحية. إنها دليل البنوة!" سبب وجود

 
نافذة نا ئتعليم الرسول. كلنا نعلم أنه إن كسر أحد أبنامتابعة  امن السهل جد� 

إن  لكن ،بما يستحق من عقاب، سوف نتعامل مع الطفل االجيران عمدً  أحد
. لما تكان أي�ا قرارات ةأي عليه ال نفرضف، مماثال ًئافعل ابن أحد الجيران شي



 

 أطفالنا. نحن نعاقب ابنناسبب أن أحد األطفال هو ابننا واآلخر ليس الال؟ 
كل  .غيرنافقط. نحن نحبهم، ونحن نحب مصلحتهم، بطريقة ال نحب بها أبناء 

 ،التامالقبول  لىحب هو عالمة عبالوالدين يعلمون أن الضرب  من ذوي الخبرة
 اوبنفس الطريقة نعطي أبناءنا مهام�  ،أحن عناق وقت النومال يختلف عن 

حمل أوالدنا مسئولية تع أن يالوقت، نتوق وبمرور ،ةلسه هاكل تيؤدونها، ليس
عليهم.  اجد�  ارهم، وفي بعض األحيان يكون ذلك صعبً اعمأمتزايدة تتناسب مع 

من التدريب والتأديب الذي نعطيه لهم لتجهيزهم لحياة البلوغ.  ال يتجزأهذا جزء 
. إن اآلالم التي يجتازونها هي دالئل على لما فعلنا ذلك لم نكن نحبهم لو

 اهتمامنا بهم!
 

أبونا كان ن إ عجبأخطاءنا، فال  نن يصححو و رضياأل آباؤنان كان إف" 9 :12
نا يه فينا تصحيح أبغرسالذي  لموقف. وما هو ايصحح أخطاءناالسماوي 

لم  لونكرمه.  جعلنا في النهايةتمردنا و  كبحا االحترام. لقد ألهمناألرضي؟ لقد 
في قلوبنا ألنه تعامل  احتقرناهنا كُ ول - نرغب حسبمايكن قد فعل ذلك لعشنا 

 . "رفقبمعنا 
 

التأديب فينا، فكم بالحري يكون الحال  ذلك"إن كان هذا هو التأثير الذي تركه 
فلذلك يجب أال يكون  ؛التأديب األرضي فادناعندما يؤدبنا أبونا السماوي؟ لقد أ

أن نخضع  ال بدنرفسه، أو نتذمر عليه، أو نستاء منه. إنه شيء  ًئاتأديبه شي
نا، وبالتعلم منه لن نتعلم فقط كيف ر خيد به صقُ  لقدتقدير. الأن نقبله ب ال بدله. 

 إلى الحياة!"في الواقع لكنه يؤدي بنا  - قاتلةنحيا ونتفادى األخطاء ال
 

ن و نا األرضيؤ قد فرض آباف ،نهناك فرق بين التأديبيْ  لكن" 10:12-11
، وفي بعض األحيان الً لم يكن تأديبهم كامو  ,تأديبهم وتدريبهم علينا لمدة قصيرة

لمجرد جين، أو حرَ ، أو مُ متضايقينمارسوه ألغراضهم الخاصة (ألنهم كانوا 
 ا"السالم والهدوء"). إن تأديب اهللا ليس هكذا. إنه دائمً  نوعا منأنهم أرادوا 



 

هو  في كل مرة. إن قصده الوحيد على اإلطالق اأناني ليسس لفائدتنا. إنه مارَ يُ 
 ."مقدسة - صفاته اتنا مثلصفن تكون أ
 
ر في دَّ قَ أب أرضي أو سماوي، فإنه ال يُ  منتأديب الرض سواء فُ  أنه رواتذكَّ "

("إنك ال تحبني!")، أو  :واتهام استياءالطفل  يكون رد فعله. عادة ما حين
في هؤالء الذين تدربوا ف ضروري؛من  لكن نتائجه النهائية تجعله أكثر ،دموع

يعاملون اآلخرين بطريقة  اثمر بر للسالم". يصبحون أناسً  به، "يعطي
القيم الصحيحة.  ويحيون بمجموعة من ضروري؛يعيشون بسالم إذ صحيحة، 

 ."أال نزدري به يجبوألجل هذا  ،ما يفعله تأديب اهللا اهذا أيضً 
 عددنا (علي) وأال نخور عندما يأتي 5 عددأال نحتقر تأديب الرب ( يجب 
ب) وننظر إليه باعتباره إثبات مقنع بأنه 9 عددنخضع له ( األولىببل  ،ب)5

أنه  بصفة خاصة ) الذين يقصد خيرهم فقط. علينا أن نرى7 عدد( هئيقبلنا كأبنا
 ).11-ب10 العددانفينا شخصية مقدسة ( ئلينشصممه 

 
فقد  ،الفقرة غاية في التحدي هأنا متأكد أن كل القراء سوف يوافقون على أن هذ

 افكيف إذً  ،لماذا يجب أن تكون هناك صعوبات في الحياة المسيحية افهمن
والمرض، واالحباطات،  ي االضطهاد،يِّ حكيف نُ  الصعبة؟ مع الخبرات نتجاوب

هذه  نرى، فلن محمل الجد علىنا هذا التعليم اتخذ؟ إن كدرواإلعاقات، وال
. هذه احياتنا واضحً سوف يكون تأثيرها على و  ,األشياء بنفس الطريقة بعد اآلن

 هي النقطة التي يتابعها الرسول اآلن.
 
 :12أن يتركها هذا التعليم على حياتنا ( ال بدالتأثيرات التي  -2

12-17( 
، نترك هذا فهمكون له ثالثة تأثيرات على حياتنا. لكي نتأن  ال بدإن تأديب اهللا 

 .4-1 :12ة في وجوداآلن صورة العائلة ونعود مرة أخرى لصورة الرياضيين الم
 



 

 )13-12 العددانال تستسلموا لإلحباط (  )1(
. إن المسيرة بالكادزلتم تجرون السباق، لكن  "بينما أكتب إليكم، ال 12 :12

حصى، وآالمكم تزداد. إنكم على حافة التخلي. إن وبات ال تُ عصعبة، والص
 . "ةواهنوالوثبة اختفت من خطواتكم. أرجلكم  ،أيديكم تتدلى

ليس كلها فهذه الصعاب  كمقوا وااستجمع"ارفعوا هذه األيدي ألعلى! استقيموا! 
 أماكم. "كما يريدكم اهللا ورجاالً  المقصود منها تدميركم، لكن لتجعلكم نساءً 

قصد اهللا من  جزنتقبلوها لتها وتتخلوا، أو أن منوا ستاؤ : يمكنكم أن تاناختيار 
 إرسالها.

 
من العرج خارج المضمار.  شكل خطيروتقتربون ب"ها أنتم تتأرجحون،  13 :12

، وتعرجون، صعوبةوا مباشرة لألمام! لقد بدأتم تمشون بركضتوقفوا عن ذلك وا
بقلب غير كامل في حياتكم المسيحية. إن استمر أداؤكم هكذا سوف  وتسلكون
في ، أو تلوون أنفسكم. من أعضائكم من مكانه ا، وتزيحون شيئً كمكعبتلوون 
  ."كون نهاية سباقكمتسوف  ههذالواقع 

 
وا اركضكم. منت تمكنن ذلك، تخلصوا من روح الهزيمة هذه التي عوًضا ع"

. ال، ال، تخاذلللو لالستسالم  اثانية. هذا ليس وقتً لسرعتكم  عودواكما يجب. 
استمروا  .تدفعكم للتكاتف وتجديد العزم عوباتكم الحاضرةدعوا ص باألْولىلكن 

 اجد�  اوسريعً  ،لخطرل التي تعرضت كعوبكم تعافىسوف ت اسريعً في الجري و 
 . "سوف تجرون مرة أخرى كما يجب

 
 ،ينارنا واآلخر سوف يقوِّ أحدهما سوف يدمِّ  ،موقفان فقط حيال أي مشكلةهناك 

؟ االضطهاد، والمرض، واالحباطات، وسوء الفهم سيكون موقفنامنهما  افأي� 
أن تطبق النظرية  ال بدخر. األُ  قاتضيآالف ال بنايص، كما تاتصيبنا جميعً 

 ؟امن اآلن فصاعدً  . أي اتجاه عقلي سوف يكون لنااعمليً 
   



 

 )14 عددوا سريًعا لألمام (ركضا )2(
 االنسحابالم و لالستس اوقتً  تعتبروا هذاما الذي يؤلمكم في الوقت الحالي؟ ال "

كم، خير رسلت ألجل كم قد أُ تجربت. إن للركضانظروا له كوقت  بل ،من السباق
 .في القداسة ألجل تقدمكمرسلت فقرروا أن تستفيدوا منها. قرروا ذلك ألنها قد أُ 

لتدميركم. ال  الكم، تركبل جدتوُ ذلك فقط. إنها  ؤديسوف تستخدمونها لت
استخدموا هذا الوقت لتحرزوا  ،. نعممتطوعكسيد قاس لكن كخادم معها  تتعاملوا
 ."اسريعً  ركضا

 
من  اكثير  األمر األول هو أن ،بصفة خاصة يز عليهما"هناك أمران يجب الترك

ن نا، ويختبرو نمشاكلنا تأتي إلينا عن طريق الناس. إنهم يأذوننا، ويضطهدو 
عن كيفية الحياة بسالم  ااستخدموا هذا الوقت لتتعلموا دروسً  اصبرنا. إذً  حدود

ناس حتى أأ). لقد أرسل اهللا تجربته إليكم من خالل 14 عددمع الناس (
، بشكل أفضل إلى جنب مع آخرين اتستطيعوا أن تتعلموا كيف تعيشون جنبً 

مراعين ، وغير أنانيين، و اهتمامً ا، و ا، وٕاشفاقً اوأن تكونوا أكثر جاذبية، وٕانصافً 
أفضل له، وسفراء  ا. كل هذه الصفات سوف تجعلكم خداملشعور اآلخرين

 تواجهكمالتي  ة أفضل. استخدموا المشاكلقدو أفضل، ورابحي نفوس أفضل، و 
 ."بالذاتهذه الصفات  يةعن طريق الناس لتنم

 
ب). هناك  14قداسة الشخصية (الاآلخر الذي يجب التركيز عليه هو  األمر

، وكراهيات، عالقات محبةأفكار، ودوافع، واتجاهات، وعادات، وأولويات، و 
خبراتنا حزن الرب. إنه يرسل لنا كثيرة في حياتنا تُ  خروثقات، وآراء، وأشياء أُ 

من أفكارنا، وكلماتنا، وأفعالنا  االمؤلمة حتى نستطيع أن نبصر كيف أن كثيرً 
مع فكره، وفي وقت الصعاب يمكننا أن  شيةامتم. إن أذهاننا ليست احقً  غاشة

موا أن تكونوا ، تعلَّ هذهنرى ذلك بأكثر وضوح أكثر من أي وقت آخر. من كل 
بل ضرورة  كمالي�ا االقداسة ليس اختيار واعلموا هذا: إن التقدم في  ،أكثر قداسة

ال  منمال أحد على اإلطالق. هل أنت  - الرب مطلقة، ألنه بدونه لن يرى أحد



 

بت. بدون القداسة فأنت خارج السباق، إال إذا تُ  افي حياة القداسة؟ إذً  يتقدمون
 إلى خط النهاية ولن تتمتع بالمكافأة. الن تصل أبدً 

 
 
 )17-15 األعدادمخاطر عبر الطريق (من ال باستمرار احترسوا )3(

فال تركزوا عيونكم  اإذً  ،نكم ال تجرون هذا السباق وحدكمأ"تذكروا  15 :12
. هل هناك بضمير حيالجماعة ضعوا عيونكم على بقية  بلعلى أنفسكم فقط، 
ليس يخيب من نعمة اهللا؟ فعالمات ترك المضمار،  تبدو عليهمن يجري معكم 

عدوا بتااألنواع.  ةمتعددهناك على جانبي هذا الطريق أشجار شوك فذلك فقط، 
 سرعان ما تنتشر ،خستم بشوك المرارة سوف تصابون بعدوىنها، ألنكم إن نُ ع

  .تتمكنوا من إنهاء السباق" وعندئذ لنوتصيب آخرين، 
 

معكم: في اللحظة  اواضحً ودعوني أكون  تصويرلغة ال لنترك 16-17 :12
 تكون نهاية اهللا، سوف رضاآخر أكثر من محبة  أي شيءالتي تحبون فيها 

. غير ذلكحياة بدون الرب، أو ، أو اجنسي�  ا، سواء كان ذلك فجور كل شيء
روا في "فكِّ  بينكم شخص هكذا! لتتأكدوا أنه ال يوجد ما في وسعكملوا كل ابذ

، لكن كان هناك شيء أكثر أهمية لبركة اكان مستحق� فقد وا! تحذر عيسو و 
من كل شيء  قاسله بما ال يُ أكثر أهمية  وقتيه. كان هناك شيء لبالنسبة 

لقد أعطى عيسو القفا  ).34-29 :25 (تكوين "لمستقبللفي خطة اهللا له  ،آخر
ما قد بعد ذلك بدأ يدرك  لكنه ،وقتيافقط لكي يكون كل شيء كما أراده  ،للبركة
منظور. ال يوجد أي الغير بر خط الالرجعة اآلوان. لقد ع فواتبعد لكن  ،فعله

، أو الرغبة، أو الدموع مرافعة، أو البكاء، أو الاألسف، أو ندمقدر من ال
 ما ازدرى به وفقده. ال يمكن ألي شيء أن يعيده إليه.تعيد إليه بإمكانها أن 

     



 

سير عبر الطريق بال ادانً أمور اهللا ووجد نفسه مُ  "لقد اختار أن يفكر قليًال في
طريق الحياة والموت بدون الرب. هذا يا أصدقائي األعزاء، هو  - الذي اختاره

 خطر االرتداد!"
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 أعلى ومسئوليات أعظم امتيازات
 29-18:12قرأ عبرانيين ارجاء 

 

 طريقة.أكثر من بذروة الرسالة  ىفي دراستنا لرسالة العبرانيين نأتي اآلن إل
أصبحوا مسيحيين، ولكنهم اآلن و  اتذكرون أن هؤالء العبرانيين كانوا يهود

بسبب  هذا كان ايفكرون في التخلي عن كل شيء والعودة إلى اليهودية. غالبً 
كانت ها ن أن يواجهو ياالضطهادات والصعوبات التي كان على المسيحيأن 

صعوبات في  ب ضرورة وجودبسبرهم الرسول لذلك ذكَّ  ،بالنسبة لهم اكثيرة جد� 
الحياة المسيحية، وقد حذرهم مرة أخرى أنهم إن فشلوا في إحراز تقدم روحي 

 .فحتًما سيهلكونحتى النهاية، 
 

؟ في فقرة اليوم سوف يركز على تعليم بعد ذلكفما الذي سيقوله الرسول لهم 
سوف يشرح أنه من األفضل أن تكون  24-18 األعدادفي ف ،نميْ ان هدرسيْ 

سوف يؤكد أنه كلما  29-25 ألعداد، ثم في ااعن أن تكون يهودي�  امسيحي� 
 .اتكمسئوليكلما زادت  كامتيازاتزادت 
 

 :12ا (ا عن أن تكون يهودي� من األفضل أن تكون مسيحي�  -1
18-24(  



 

ن . إنه يقارن بين جبليْ غاية في البراعةطريقة بالرسول هذه الفكرة  وضحي
 أن تكون على قمة أحدهما عن أن تكون على اكثيرً  ظهر كم أنه من األفضلويُ 

أنه  ااآلخر. إنه ال يذكر اسم الجبل األول، بالرغم من أنه من الواضح جد�  قمة
، لشعب إسرائيل الوصايا العشر جبل سيناء. هذا هو المكان حيث أعطى الرب

. إن الرسول ةالقديم ألمةباإلضافة إلى كم هائل من القوانين اإلضافية ل
 ظهر حقيقة اليهودية وما تقدمه.يُ ز تخدم جبل سيناء كرميس

عليها أورشليم. يت ُبني تالصخرة الشامخة ال - الجبل الثاني هو جبل صهيون
عن التعرض  االذهاب ألورشليم وللهيكل كانت خبرة مختلفة تمامً رحلة إن 

الذين ين الفرحين معيِّدألهوال سيناء. كم كانت بهجة الذهاب إلى هناك مع ال
في  ارح كثيرً (كما شُ  أتوا في جماهير في وقت األعياد السنوية! ومع ذلك

وخبراته لم تكن أكثر من صور ورموز  تلككل أعياد العهد القديم فالرسالة) 
 لحقائق سماوية.

 
 نحن المؤمنين لكننا ،تزعزععن سيناء الم اتمامً  اصهيون األرضي كان مختلفً 

 ذاهصهيون الحقيقي وأورشليم السماوية.  إلى بلصهيون األرضي،  إلى لم نأتِ 
 هذابركات اإلنجيل أفضل بكثير من البركات التي يقدمها الناموس. ما يجعل 

 .اعن أن تكون يهودي�  اأن تكون مسيحي�  سبب أفضليةيفسر 
 

 جدال الرسول لنرى كيف يكشف كل ذلك:  نستوضحدعونا اآلن 
 

 )21-18 ألعدادجبل سيناء (ا )1(
). كان مكان اإلعالنات المرهبة التي كانت 18 عدد( اسيناء ملموسً كان جبل 

ما كل ، وعاصفة. محرقة، وزوبعة، وظالأي نار مُ  - ظ بالحواس الجسديةالحَ تُ 
 الً لقد كان محت .اإللهي القديم تدبيريلخص كل ال اختبر هناك تقريبً كان يُ 
 ،ذاقشم، أو يُ يُ  وأسمع، يُ  وأشعر به، يُ  وأرى، بما يمكن أن يُ  ،وسبالمحس



 

ما هو روحي. ال يختبر الناس م مأخوذ كلية، فاإلنجيل من ذلك وعلى النقيض
 جديدة في المسيح. ليقةسيناء عندما يصبحون خب ةهيإعالنات شب

 
). لقد تكلم اهللا بصوت مسموع 21-19 األعداد( امرهبً  الً جبل سيناء كان جب

من إال يكلمهم في المستقبل  أال ،المصاب بالرعب ،الشعبالتمس ، و مفهومو 
الرسول  هاهذه المعلومة يقتبس - اعدً ومرت اخالل وسيط. حتى موسى كان خائفً 

، كما أشار إلى التقليد اليهودي الذي 1الترجمة اليونانية السبعينية للتوراةمن 
. لم يقدر أحد أن يقترب من اجاذبً  ابشكل واضح. لم يكن مكانً  اكان صحيحً 

 أنه إن اقترب حيوان ما من الجبل، كان يموت! حتىهارون، اهللا، إال موسى و 
 

. إن اإلى شيء مختلف تمامً  بلإلى جبل سيناء،  نحن المؤمنين لم نأتِ 
"نتقدم بثقة" إلى عرش  ب: إنه يدعونا أناذرقيق وج عتز بهاإلنجيل الذي ن

سيناء،  المنع في). على النقيض من 22:10) وأن "نقترب" (16 :4النعمة (
من الصوت المرعب، يؤكد لنا أنه من الممكن معرفة  الً وبد ،قترابيتكلم عن اال

 .الفقرة التاليةفي  ظهراهللا كأب سماوي. كل ذلك، وأكثر من ذلك، ي
   
 )24-22 األعدادجبل صهيون ( )2(

لنلقى لسيناء (لكي نرتعب)، لكن إلى صهيون ( عندما جئنا للمسيح، لم نأتِ 
). لقد ربط العقل اليهودي صهيون بالترحيب بسبب الطريقة التي بها تم ابً يرحت

لألعياد السنوية هناك، وبسبب الذكريات المنعشة  ناآلتيالمعيِّدين بالترحيب 
 .وتكرارا امرار  معيِّدونللقلب التي قدمها هؤالء ال

 
. لقد أتينا إلى حافةلنقف على ال وعلى خالف ما حدث عند سيناء، لم نأتِ 

كن اهللا الخاص. لقد ظن اليهود أن أورشليم هي مكان حضور اهللا، لكن مس
عن أورشليم السماوية التي ترمز لها  بلالرسول ال يتحدث عن مدينة أرضية، 

أن أورشليم العهد القديم  اأال ننسى أبدً  يجب). 22 عددهذه المدينة األرضية (



 

العهد  فسر سبب إصراريحقيقة سماوية. هذا لإال أنها صورة  ،كن لها أهميةتلم 
هي في الواقع  ايهودي�  اتحقيق ُيفترض أن لهاعلى أن النبوات التي  الدائمالجديد 

 ، حيث يسكن اهللا في قلوب وتجمعات شعبه المؤمن.2الكنيسة من نصيب
 

كم كان  .إلى أورشليم بفرحمحتشدين كيف صعدوا  ناليهود يتذكرو  ال شك أن
أفضل من  ةالروحي سياحتهملكن موكب المؤمنين في  ،ذاكبديًعا موكب الناس 

ن من "ربوات هم محفل مالئكة". إنه يتكوّ  يرافقه ويحيط بهذلك بكثير. إنه 
الذين أسماؤهم مكتوبة في السماء والذين لهم يسوع  أولئك ،الحية العائلة الكبيرة

شليم بالفعل في أور  ةموجود محفلكرأس عائلتهم وأخيهم "البكر". إن مقدمة ال
لين" ن المؤمنين منضمين إلى "أرواح أبرار مكمَّ إقال السماوية، وهكذا يمكن أن يُ 

 ).23-22 العددان(
 

 عدد"ديان الجميع" ( في الواقعاهللا، كما أوضح سيناء، فهو  نهابأن  ال بدنعم 

ننا قد ألمنه، لكن أن نأتي إليه. هذا  نرتعبأن  لكن امتيازنا كمؤمنين ال ،)23
؟ إنه يسوع ومن هو ،يسوع الذي ال نستحي أن نستخدم اسمه البشريأتينا إلى 
 ندخلهأن  ممكًنا كني مإلى ما لبه دخلنا لقد  ).24 عددالعهد الجديد" ("وسيط 

ش كاليهود. لقد أتينا إلى دمه. لقد رُ  نعتمد على عهد األعمالزلنا ال كنا  لو
كما فعل دم هابيل. نحن  يصرخ لالنتقام والعقاب، اعلينا لتطهيرنا. إنه ليس دمً 

نتكلم عن دم الحياة الذي سفكه ألجلنا على صليبه، ولذلك فهو يتكلم عن 
إنه يتكلم عن  باختصار  ،اهللاوالسالم مع  قترابواالالصفح، والغفران، والقبول، 

 .الترحاب
 ذا:هكالرسول  منطقأن نلخص  يمكننا

 
 مجرد أناس، جعلتكمبل قد ، منكم تجعلاليهودية أن بإمكان " 18-24 :12

 يفعل بكمما  إلى لكن انظروا ،وخائفين عند سفح جبل سيناء اقفين بعيًداو 
لم تكن سوى تلك وزيارات األماكن المقدسة كل أعياد العهد القديم إن اإلنجيل! 



 

 بصورة واضحة أفضل عما هو نتتخلو  افلماذا إذً  ،صور لهذه الحقيقة المجيدة
 ؟"ناقصه إلى شيء من الواضح أن لترجعوا

في هذه الفقرة! من الذي بإمكانه أن يسرد  اللذْينفرح النتصار و االروح  ما أعظم
يفكر أي شخص في التخلي عن هذه  لماذا؟ مجتمعة بركات الحياة المسيحية

بعيدا عن الحياة  يمكن أن توجد مثل هذه البركات واألفراح أينالبركات؟ 
 بأنه ذروة الرسالة!  12 أصحاحكثيرون الأن يصف  ا؟ فال عجب إذً المسيحية

 
 )29-25 :12( مسئوليتكم عظمت ،امتيازاتكم ازدادت كلما -2

ون، اهللا الذي فعل كل ذلك ألجلكم يتحدث مسيحييا  مسيحيون"يا  25 :12
إليكم! يبدو أنكم قد قررتم أن تتخلوا عن كل هذه البركات، وقد أغلقتم آذانكم 

 ،لكن ال تغلقوا آذانكم عن االستماع إليه ،عكس ذلك لتفعلوا مناشدةعن كل 
فإن أولئك عندما تكلم على األرض (أي من جبل سيناء)  فهو يتحدث إليكم!

، فكم بالحري ا. إن كان ذلك حقيقي� ينجوالم  قالهالذين رفضوا أن يستمعوا لما 
 يتكلم اآلن من السماء!" حال الذين يرفضون الذييكون 

 
لم يعد يتكلم بهذه  لكنه ،اهللا جانبللتنازل من  اعظيمً  الً إن سيناء كان عم

كما  - باألولى يتكلم من السماء، إلى حيث صعد ابنه. إنه يتكلم بلالطريقة، 
 خدامه ويضعها روحه في أذهان وضمائر السامعين. بواسطة - تعلن كلمته

 
منا علَّ أعظم، كما تَ  بلاإلنجيل هذا ليس أقل،  تدبيرأن نالحظ أن مجد  يحب
 افي دراستنا لهذه الرسالة. كان رفض الرب في أيام العهد القديم أمرً مرار باست

أن نعطيه  يجبفأي انتباه  ؛قاسيُ  بما ال، لكن رفضه اآلن أكثر خطورة اخطيرً 
 اأن نعيره يجبقرأ عالنية، وعندما نقرأها ألنفسنا! وأي انتباه لكلمته بينما تُ 

 ن من المسيح!و بينما يعظ بها المرسل
 



 

 ،"في إحدى المرات زلزل صوته األرض، كما حدث عند جبل سيناء 26 :12
ا "إني مرة أيضً  :لكن هل تذكرون ما قاله اهللا من خالل حجي نبيه؟ كان وعده

 ".3اأو سوف أزلزل) ال األرض فقط بل السماء أيضً أزلزل (
 

"مرة أخرى....." هذه األشياء التي يمكن أن  :"فكروا في هذه الكلمات 27 :12
محى. إنني أتكلم عن الخليقة زال في يوم ما. سوف تُ وتُ  تتزعزعسوف  عزعز تت

 ،اهللا يعملهما، وهذا سوف  ايومً  زولالمادية، األرض والسموات المرئية سوف ت
عندما يحدث هذا، وسوف يحدث، سوف تبقى فقط األشياء التي ال يمكن أن و 

العهد  كانت أشياءالحقائق الروحية التي  تلك. إنني أتكلم بالطبع عن عزعتتز 
كل الصور  تزولسوف يأتي الوقت الذي فيه  .القديم مجرد صورة لها

وهكذا كل ما  ،نعرفهالذي األرضية، واألرض نفسها، وكذلك كل الكون المادي 
 ذلكهو الحقائق الروحية فقط، أي اهللا والمالئكة، والرجال والنساء.  ،سيبقى

شيء. سوف يكون  يتبقىلن  .يمادِّ كل شيء ل مفاجئا اوطً سقاليوم سوف يكون 
في الذبائح، والطقوس،  احياته مستغرقً  ىقض يلكل يهودمفاجئا  اسقوطً  اأيضً 

الحقائق  عوضا عن، مظهريةالمجد الديانة  أدواتوالمراسم، والكهنوت، وكل 
سوف  كيهودي لها بهذه األشياء. كل ما عاش ألجله رمزية التي يُ بدألالروحية ا

 "!بدألالكل سيزول، وسيزول ل - يزول
 

سوف تكون؟  افي ملكوت اهللا الروحي، فأين إذً  ا"إن لم تكن عضوً  28 :12
اإلنجيل فهللا،  الكن شكرً  ،لتهرب إليه اأمام اهللا ولن تجد مكان اسوف تكون عريانً 

يسود. هذا عليه جعلنا أعضاء مملكة روحية. نحن شعبه المقبول، الذي 
، لن يتزلزل باألحداث اآلتية، وسوف يبقى. ا في طبيعتهكونه روحيالملكوت، ل

 . "، سوف نكون في أمانعداه ماعندما يزول كل 
ونهدي  ا" وأقصد بذلك، دعونا نظهر امتنانشكرألجل هذا، "ليكن عندنا 

تعبير عن االمتنان). ك" عند الوجبات التي بها نشكر(بنفس الطريقة " اتشكر ت
 ، بخشوع وتقوى.) مرضيةةخدمة (مقبولبهذه الطريقة سوف نخدم اهللا 



 

     
زول، فيما عدا يسوف  رنا بالحقيقة عن الكون. كل شيء نعرفهإن الرسول يذكِّ 

أن  كون شغلنا الشاغليأن  ال بدلذلك،  ؛والحقائق الروحية الروحية الكائنات
في قضي كل أيامنا نألجل رحمته، و  نشكره مع اهللا، عالقة صداقةكون لنا ت

 له. حبرين إياه، أي نحيا حياة تتسم بالخوف المُ ، موقِّ خدمته
 

 الذي ال نحتملاألمر  ،ترضيهال الحياة والموت بطريقة  هو"البديل  29 :12
كل آمالي  اختفاءيعني مشاهدة اختفاء السماء واألرض، و إذ  ؛لتفكير فيها مجرد
 "نار تحرق!في  اأجد نفسي وحيدً بل س ،ختبئ فيهأل امكانً  ولن أجد ،امعهم

 
ألجل ذلك، كيف يستطيع أي منا أن يفكر في هجر الحياة المسيحية، والعودة 
إلى ما كنا عليه من قبل، وٕارضاء أنفسنا، وترك المسيح، وأن نكون كباقي 

قه، أو مه، أو نذو نستطيع أن نراه، أو نسمعه، أو نشنحيا بالكامل لما  - الناس
 نتعامل معه؟

 
 ؟هائإرضكيف يمكننا أن نفكر في أي شيء آخر، غير    
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 سيحيكيفية الحياة كم
 6-1:13قرأ عبرانيين ارجاء 

 

نا أمجاد الرب يسوع أماميعرض ل ااثني عشر أصحاح لقد استخدم الرسول
ة أننا صرامرنا بوقد حذَّ  ،أال نبتعد عنه ناشدنا. لقد لنا فيهالمسيح والبركات التي 

أنه  عرفناإن تركناه، فال يوجد سوى مكان واحد ينتظرنا: الظلمة الخارجية. لقد 
ولألمام في  ةزين خطوات ثابتحرِ ، مُ نثابر ونثابرأن  ال بدحتى لحظة مماتنا 

 التقدم الروحي.
 

يحتوي على عدد من  الذي ،هذه الروحبوهو اآلن يكتب أصحاحه الختامي 
، إن اخاص�  اانتباهً  منا المختصرة تشير إلى مناطق محددة تتطلب تصريحاتال

 ؟يبدأس من أين. فاروحي�  احرز تقدمً نُ نريد أن كنا 
 

 :13ا لعالقاتكم مع المؤمنين اآلخرين (خاص�  انتباًها انتبهوا -1
1-3( 

أن يسود هنا هو اتجاه المحبة األخوية. إنني ال  ال بداالتجاه الذي إن " 1 :13
ال! إنني أوصيكم أن  ،ذلكل اأنفسكم إخوة وأن تسلكوا طبقً  تعتبرواأقول لكم أن 

 ."ظهروا هذه الحقيقة بشكل خاصم لتُ وا أنفسكقدمأنكم إخوة وأن ت حقيقةتتذكروا 
 

ة. كل وَّ خُ . إنها أُ ا، أو ناديً اإن الكنيسة المسيحية ليست منظمة، أو مجتمعً 
من ليس  ا. إن هذحقيقة ههم إخوتنا. هذ - !يعجبونناحتى الذين ال  - المؤمنين
 .حقيقة هذهأن  لكن أن نتذكر هذه حقيقة، كأن ال علينا أن نسلك ختيار.قبيل اال

أو   كانالتفكير. كل مسيحي، رجال ن منطريقتيهاتين الهناك فرق شاسع بين 
امرأة، هو أخ، سواء كنت أتعامل معه أو معها بطريقة سليمة أم ال. كل فشل 



 

 احزن وبالتالي تسببفي عالقاتي مع اإلخوة المسيحيين هو خطية ضد أخ، 
 ألبينا السماوي.

 
 اتمتد ليس فقط لكنيستكم المحلية، والتي تعرفونها جيد حميمية"هذه ال 2 :13

ن الغرباء عنكم والذين يمرو  أولئكلكنها تتضمن كل المؤمنين حتى  ،بالطبع
ما يقوله الرسول، لكن ماذا  نفهمبإمكاننا أن  ."فين لهمعليكم. كونوا مضيِّ فقط 

أن أسأل  فقط يَّ عل؟ من السهل اإلجابة على ذلك. ايعني ذلك بالضبط عملي� 
لكنيسة. ل حضر دون سابق إبالغالجسد إن حسب نفسي كيف سأعامل أخي 

 أن أعامل إخوتي الروحيين. ال بد هكذا
 

في عالم القرن األول. معظم الفنادق  حسن الضيافة أهمية خاصةكان ل
ية وغير مريحة، وكثير منها كانت أماكن ذات صيت بدائكانت  ساكنوالم

ال ه كمكان صوِّر فلذلك يؤكد العهد الجديد على أهمية البيت المسيحي وي ؛دنيء
أعداد  يعرفمن يستطيع أن ف ،في عائلة الرب هم لكل من مفتوحاكون أن ي بد

 اليوم؟ إلى، وتحولت عبر القرون، النفوس التي تشددت وأصبحت مثمرة
عن طريق الضيافة، حصل ف ،على الضيوففقط  تعودال أن الفائدة "وتذكروا، 

 مالئكة!"ا بوً عفترحيب بالبعض المؤمنين على االمتياز الرائع 
 

 جازونفين عادة ما ييوضحها الرسول هي أن الناس المضيِّ لتي إن النقطة ا
في  .ين في بيوتهماعليِّ كل من إبراهيم ولوط استقبال مالئكة فِ ف ،بمفاجآت رائعة

. إنني ال أعتقد أن 1ا أنهما كانا يستقبالن مالئكةلم يدرك ،على األقل ،البداية
لكن  ،الً أن ذلك ليس مستحيكة مماثلة، بالرغم من رَ منا أن نتوقع بَ الرسول يعلِّ 

 بركات قد تأتي كنتيجة لذلك؟ ةم من سيكون الضيف التالي، أو أيلَ عْ من يَ 
  

 ا؟ إنهم مثل إخوتكم تمامً ا"لكن ماذا عن المؤمنين الذين ال تقابلونهم أبدً  3 :13
. ال تنسوا ذلك، وخاصة عندما يتعلق ذلك بهؤالء الذين في السجون أو اأيضً 



 

 الذينأنتم أن تكونوا  كان من الممكنملتهم بسبب إيمانهم. ساء معاالذين تُ 
إن سمعت اليوم أن أخي الجسدي في السجن،  ."عليكم أن تجتازوا هذه الخبرة

أ). سوف 3 عددماذا كنت سأفعل؟ كنت سوف أضع نفسي مكانه في الحال (
، أو رسائل، أو زيارة، أو مالبس، أو اأفكر فيما قد يحتاجه، سواء كان عونً 

ه، ئزوجته، أبنا - في أحبائه حينئذ. سوف أفكر أي شيءرق، أو كتب، أو و 
أسدد احتياجاتهم  وأ أزورهم، وأ ،األكلمهم تليفوني�  أرتب وسوف - األكبر وعائلته

أال يختلف  يجب حبة وعملية.ذهني بأفكار مُ  ئ. سوف يمتلُعطلةأو آخذهم في 
ألنهم كانوا أمناء  بلكمجرمين،  ال األمر مع إخوتي الروحيين. إنهم في السجن

 ا! ليس جيدً موقفمن الممكن أن أكون أنا في هذا الكان للرب يسوع المسيح. 
أفعل؟ وماذا عليَّ أن "إنني ال أعرفهم." إنهم إخوتي! ماذا  :أن أقول لنفسي

؟ سوف أفكر في إلذاللعرض تسأفعل اليوم إن سمعت أن أخي الجسدي كنت 
ر في نفس التجربة، أعبُ لم كنت نني إن أ امتذكرً الحال كيف سيكون حاله، 

ب). سوف أتصل به، وأزوره، وأشجعه 3 عددفإنني بالتأكيد غير مستثنى منها (
 ما في وسعي، وسأفعل كل قد تغيَّبإن كان  أوال بأول ه باألخبارفيدأ .اروحي� 

خذ تأال، سوف  ."هو بهيهتم فل"لي أخ آخر،  :. لن أقولابعائلته أيضً  يةعنالل
إن خدمة  أخي اآلخر. هيفعل مهما كان مابنفسي،  ئاخطوات ألفعل شي

 ،العائلة كلها مهمة ا، لكنهبعينهأخ واحد  مهمة تالمسجونين والمتألمين ليس
نقص  بسببمن المؤمنين الذين ضعفوا اليوم  عديدومع ذلك فهناك العديد وال

ألن الحال قد تبدل (في تناقض تام مع كلمة اهللا)  ،مناسباالهتمام الرعوي ال
والشيوخ) أكثر من  راعيكالة (جماعبحيث أنهم موضع اهتمام بعض أعضاء ال

 - على أنهماليوم الذي فيه أعامل كل المؤمنين اآلخرين  اهتمام اآلخرين بهم.

. احياتهم الروحية أيضً و حياتي الروحية  التقدم سيكون من نصيبن إف - خوة!إ
عم علينا أن ندرك أن الروابط الروحية أقوى من أي روابط موجودة في العائلة ن

إن عالقاتنا مع المؤمنين اآلخرين لها  لذلك. االطبيعية، وعلينا أن نتصرف طبقً 
 المحبة األخوية". ت. "لتثبتها القصوىأهمي

 



 

 )6-4 :13العالم ( اتجاهات دكمتفس أال اخاص�  انتباًها انتبهوا -2
ا شهادة أي مؤمن فسدالرسول اآلن االنتباه إلى اتجاهين شائعين سوف يُ يجذب 

 ،)4 عددنحو الزواج  ( معيَّنتخلص منهما. األول هو اتجاه ي ما لمأمام العالم، 
 ).6-5 العدداننحو المال ( معيَّنواآلخر هو اتجاه 

عام! ألفي حوالي منذ  عدادهذه األ الرسول كتبيأن  غالبا صدقيبدو األمر ال يُ 
 كما كانت للقراء األصليين. اإن تعليقاته موافقة لنا اليوم تمامً 

  
 )4:13الزواج ( موقفنا من )1(

ا. قليل جد� ال إالرباط الزواج يعني لم يكن لقرن األول في افي العالم المنحرف 
ممارسة الجنس بين غير  لذلك تفشت نتيجةمن كان يكترث بالزواج؟ 

. هذا الوضع جعل بعض والمثلية الجنسيةالزنا  ىتفش، كما متزوجينال
موا بأن الطهارة الجنسية كانت هامة المسيحيين يبالغون في رد الفعل. لقد علَّ 

ن، وأال و أال يتزوج المؤمن يجب - ب العزوبية والزهدطلَّ تلدرجة أن اإلنجيل  اجد� 
 .صرامةعالقة بالجنس، وأن يتعاملوا مع أجسادهم ب ةيكون لهم أي

     
جهة هذين التناقضين، من الرائع رؤية التوازن الموجود في تعليم مع موا

العالقة الزوجية. كيف في  الرسول. إنه يؤكد على أنه ال يوجد شيء مخزٍ 
نها؟ إن الحميمية اهللا هو الذي عيَّ كان ن إ، يمكن أن يكون هناك شيء مخزٍ 

الجسدية بداخل الزواج هي عطيته. ال يوجد شيء دنس بها ويجب االستمتاع 
 أروعوما  - بداخلهرباط الزواج والتمتع  خارجبها. إن طريق الرب هو القصاص 

ن يخلقون و حبن شركاء أوفياء ومُ توافقو ن المو شهادة عبر القرون. المؤمنهذه ال
 .يهالويحافظون ع بةحِ بيوت مستقرة ومُ 

 
عالقات جنسية غير سليمة، سواء كانوا غير متزوجين أو بون نشغلكل الذين ي
الناس  ة األخيرة.دينونعند ال هسيكتشفون وهو ما - فاهللا ضدهم متزوجين،
عن جوابا وا يعطأن  ان سوف يضطرون يومً و ر حر والمت اجنسي�  الفاجرون



 

ذلك أمام إله غاضب! فكروا في هذا  وسيكونأفكارهم، وكلماتهم، وأفعالهم، 
سئولين أمام األمر! إن أصوات المجتمع عالية ومقنعة، ولكننا في النهاية لسنا م

كيف نحيا. في يسوع المسيح هناك  اناله الذي خلقنا وأوصالمجتمع، بل أمام اإل
 ،اوتكرارً  اصفح لكل من سقط، كما أوضحت هذه الرسالة إلى العبرانيين مرارً 

"فكيف  :أن نقول مع يوسف اأن نتعلم جميعً  ال بدة قويأوقات التجربة اللكن في 
 ). 9 :39إلى اهللا؟ (تكوين  ئأصنع هذا الشر العظيم وأخط

 
 )6-5 :13المال ( موقفنا من )2(

 :20..." (خروج "ال تشتهِ  :ا"ال تزن" قال أيضً  :ذلك فاهللا الذي قال بالرغم من
شر  وة هيالماد على الممتلكات متطرِّفالحرص الأن  يوضحذا )، وه14،17
ة ضد هذه الحقيقة، لكن مع ذلك شائعكالخطية الجنسية. هناك مقاومة  اتمامً 

بشكل عام، وٕالى  شتهاءاالتبقى هذه حقيقة. إن كلمات الرسول هنا تشير إلى 
 أن يكون خالٍ  ال بدالسلوك المسيحي إن . وصصخالمحبة المال على وجه 

 من الفجور الجنسي. كما يجب أن يكون خالٍ  امن عدم القناعة المادية تمامً 
 

بالغرض" وليس  يفي ما. إنه يعني "شهوة، وليس الإن طريق اهللا لنا هو القناعة
. لقد اندممكن ألننا كأوالد اهللا، ال نواجه الحياة وح موقف"طلب المزيد". هذا ال
. إن الناس غير يترنحمنا  ايترك أيَّ معونته الشخصية. لن بوعد الرب لكل منا 

 إدراكهمراحتهم من ممتلكاتهم. إنهم يجدون أمانهم في على ون حصلي المجدَّدين
راحتنا من حقيقة أن اهللا معنا، نحصل على كم يملكون. نحن لسنا هكذا. نحن 

 يسدد احتياجنا، وأنه لن يهملنا أو يتركنا.
 

يوجد ما يهم الناس  للعصر المادي الذي نحيا فيه، حيث ال يا له من تحدٍّ 
د أمانهم المالي، يجد هدَّ بمقدار اهتمامهم بما يكسبون وكم يملكون. عندما يُ 

 فيه نستطيع الوقت الذيفي  ،أن يكافحوا نالناس الذين حولنا أنهم ال يستطيعو 
 نا، لذلك المع ن الربإأن نواجه الحياة بابتهاج. يمكننا أن نقول بجرأة وثقة 



 

. ألنه لنا، فلنا ما يكفي انخشاه وال يوجد من يستطيع أن يؤذينا أخيرً  مايوجد 
"ال تهتموا.....ألن أباكم السماوي يعلم أنكم  :ربنا هباءً لنا . لم يقل ادائمً 

زاد لكم. ملكوت اهللا وبره، وهذه كلها تُ  الً لكن اطلبوا أو  ،تحتاجون إلى هذه كلها
-32، 25: 6(مت  "ألن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره فال تهتموا للغد،

34.( 
 

وصفهما  نيْ لذَ ن اليْ مجالَ كل منا يحتاج أن يسأل نفسه كم من التقدم يحرزه في ال
تجاهات العالم نحو الزواج والمال فال تتمكن من ًها النبِّ توأن يظل مالرسول، 

 .إفساد ذهنه
 

، وسوف هإلي من الوصول يمنع فساد العالمل، مستمر طهِّريحتاج كل منا إلى مُ 
ذهننا  تعريضاإلقالل من تضمن ي طهِّرمُ الهذا  تركيبا. إن أخيرً  ايبعده تمام

، "2صابونهمأوبرا خاصة الذي تنقله وسائل اإلعالم، عن طريق "( للعالم
الهرب من كذلك ، وبرامج األسئلة التي تقدم جوائز رائعة)، ةبرامج الكوميديالو 

ذهننا  تعريضالجنسي والمالي، وعن طريق  تحرُّقواألماكن التي تثير الالناس 
الكتاب بقراءة  الذهن اهللا (خاصة ما تنقله الكلمة المكروزة، لكن أيضً  اأكثر جد� 
)، مصاحبين كل اوالكتب المسيحية الجيدة، والصداقات المقوية روحي�  المقدس

معظم المؤمنين، وأن يهذبوا أن يتزوج  بجيشيء بالصالة. باإلضافة إلى ذلك، 
أن نعطي من أموالنا أكثر  ا، علينا جميعً ابه. أخيرً  زداد تمتعهمزواجهم لكي ي

 لعمل الرب ولشعب الرب المحتاج.
 

هذا األصحاح، سوف من األعداد الستة األولى  بحسبإن عاش كل المؤمنين 
ن، و والمحبُّ ن و . الناس المهتمالمحيط بنا العالم لذهَ سوف يُ و نقلب حياتهم ت

والذين لهم أذهان نقية، والزيجات المستقرة، والعائالت السعيدة ال يمكن أن 
أنهم هكذا إدراك  والتأثير يكون أعظم عند ،أن تؤثر في اآلخرينتفشل في 

أكثر من الحياة الحاضرة، ورغبتهم الوحيدة في  ةاآلتيألنهم يفكرون في الحياة 



 

قال لكن هناك أشياء أكثر من ذلك تُ  ،اهم الذي افتدهللاهي أن يرضوا ا حينكل 
 في هذا األصحاح األخير.ية التالدراستنا  ظهرعن الحياة المسيحية، كما ستُ 
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 السلطان والروحانية
 17،  8 -7:13قرأ عبرانيين ارجاء 

 



 

ويشير إلى عدد من  ،يتكلم الرسول في أصحاحه األخير عن السلوك المسيحي
. اروحي�  انحرز تقدمً ا أن أردنإن  ,اخاص اأن نعطيها انتباهً  ال بدالتي  مجاالتال

ذكر عالقاتنا مع المسيحيين اآلخرين وخطر العدوى باتجاهات سبق و لقد 
 موقفأن يكون لنا  امهأول ،في ذهنه اان أيضً خر آ مجاالنالعالم، لكن هناك 

قادتنا، سواء السابقين أو الحاليين، مع عدم فقدان الرؤية للقائد  ونحجيد 
 .طلقالمُ 
 
 :13( المسيحيين القادة نحو جيد موقف لكم ليكون جيدا انتبهوا -3

7-8، 17(  
 )7 عددن (والقادة السابق )1(

 الترجمةأحياء. إن  نيزالو  يتحدث عن أناس ال لعددا اهذ يبدو أناألولى  للوهلة
ومع ذلك فهذه العبارة بال شك  "،نكممو كحروا الذين ي"تذكَّ  الدقيقة هي:اليونانية 

 لعددما نقرأ اوعند. (NIV) روا قادتكم"، كما تقدمه الترجمة الحديثةتعني، "تذكَّ 
الذين "تكلموا  أولئكن. إنهم و ، يتضح أن المشار إليهم هم القادة السابقبأكمله

. باستخدام أي الذين رقدوا اليونانية)ببكلمة اهللا" والذين تم تسجيل "خروجهم" (
أن  االرسول يتكلم عن نهاية حياتهم األرضية. يمكننا إذً فإن هذا المصطلح 

 هكذا: بأكمله لعددا ار عن هذنعبِّ 
 
 

روهم. كانوا رجال إيمان، ن. تذكَّ و "في الماضي كان لكم قادة رائع 7 :13
الحياة  إلى ظروا من جديدنا. قدوة تقية تقديممشهورين بتقديم رسالة حقيقية وب

أن تتركوا اإليمان  وعَوضحياتهم،  التي انتهت بهاطريقة الالتي عاشوها و 
. باختصار، قدوةال هدوا هذا اإليمان واتبعوا هذوالحياة التي أرشدوكم إليها، قلِّ 

ما يوصي به الرسول هو ترياق عظيم مضاد لالرتداد. يا له من  ."دوهمقلِّ 
 رَ عاشوها! لم نَ  التيحياة ال ما أمجد! أتقياء ونساءً  رجاالً امتياز لنا أن نعرف 



 

ين ئمملو مثلهم في أي مكان آخر. وأية ميتة قد ماتوا! لقد تركوا العالم وهم 
 .تلكميتات مثل  رَ باإليمان والرجاء. لم نَ 

 
ي إيماننا إثبات لقوة اإلنجيل. إنها تؤكد وتقوِّ بمثابة  لنا هي ةالنماذج التقيَّ هذه 
ئ نشي أن قدريال فاليهودية، أو أي نظام إيماني آخر،  وأاالرتداد، أما  ،فيه

أن  نتوقيجعلنا  اثابتً لنا انطباعا هكذا. إن حياتهم العطرة تركت  ونساءً  رجاالً 
 ما أضعفمنا كل رغبة في أن نكون مثل أناس آخرين.  نزعنكون مثلهم، وي
 قورنت بحياتهم! ذاحياة اآلخرين إ

 
بإمكاننا أن  هذكريات أي مجموعة من المسيحيين، سوف نجد أن جمَّعناإن 

مئات المؤمنين الموجودين اآلن بأمان مع الرب. عندما لنتذكر أسماء وأمثلة 
لجري ل مدفعونتهم، نجد أننا آوا في السباق ودخلوا إلى مكافركضنتذكر كيف 

 صية لناإن الو . ذكريات الماضينخجل من  نأ يجب نهاء السباق. الإلو  اجيدً 
الذين كانوا قادتنا والذين سمعنا من  أولئكخاصة  - أن نتذكر هؤالء الناس

 نتشبه بهم.وأن  - شفاههم كلمة اهللا
 
 )17 عدد( معاصرون) القادة ال2(

لهذا ونحن نفتقدهم حتى اآلن. لكن،  االقادة قد رحلوا، ولن يعودوا أبدً  أولئك
وعوده، مثل في هذا بسبب أن الرب أمين  ،، فكنيسة المسيح ليست بال قائدكله

بنوك، تقيمهم رؤساء في كل عن آبائك يكون  ا"عوضً  )16 :45 (مزوعده في 
ر يسبح أعمالك، وبجبروتك وْ ر إلى دَ وْ "دَ  ،)4 :145 مز(في و  األرض"
  .يخبرون"

 
بولس تيموثاوس. عندما  َخَلف ليشع، وأإيليا  وَخَلفموسى يشوع،  َخَلفلقد 

أال نزدري بأي حال من األحوال  يجبالذين رحلوا عنا،  أولئكنحزن على 
ين كانوا مدعوِّ  نيراقدالقادة الذين عينهم اهللا ليحلوا مكانهم. إن قادتنا ال أولئكب



 

أال  يجب). 14 :4 (أستيرن "لوقت مثل هذا" و ن مدعوُّ و هم، وقادتنا الحاليُّ عصر ل
) وأن هؤالء الذين 5 :1 (يشننسى أن اهللا كان مع يشوع مثلما كان مع موسى 

ون بالقادة الجدد يدينهم اهللا، كما أثبت بوضوح مصير الشباب الذين ئيستهز 
قادتنا نتأمل في واجبنا أن من كما أنه و ). 25-23 :2 مل2ليشع (أأهانوا 

هذا الواجب  قادتنا الحاليين.من جيد  موقفأن يكون لنا أيًضا السابقين، واجبنا 
الرسول لنا أن  ). ال يقول17 عدد"نكون خاضعين" لهم (هو أن "نطيعهم" وأن 

من الممكن أن نمتثل لتعليمات هؤالء ف ،أو مدرسي المدرسة ءرقبانعاملهم ك
وقلبنا  المروَّضة، بسبب إرادتنا غير في داخلناالناس، وفي نفس الوقت نلعنهم 

 أن المسيح قد صمم عالمين ،محب. الطاعة المطلوبة هنا هي تطوعيةالغير 
عية تحت سلطان هؤالء الذين قد انحن نضع أنفسنا طو و نة، كنيسته بطريقة معيَّ 

وليست مطلقة،  فوَّضةونا وليعلمونا. إن سلطتهم هي سلطة محكمنهم ليعيَّ 
لكنها سلطة  ،الفهم الكتابي والسلوك المقدس. نحن ندرك هذا مجالوتمتد فقط ل

 .حقيقية ونحن نخضع لها بكل سرور بسبب الحب للمسيح
    

هذه الوصية يطيعوا قال أن بعض قراء هذا الكتاب ال يمكنهم أن أن يُ  ال بد
من كنيسة إلى كنيسة وليسوا  ن، فإنهم ينتقلو مسيحيالعترافهم األنهم بالرغم من 

كنيسة محلية ولم يطلبوا ب أتقياءلمجموعة قادة  ينتمواكنيسة. لم  ةأعضاء في أي
أن يتوبوا عنه.  عليهمأن ينتبهوا له و  بد ال قصورمنهم أن يرعوا نفوسهم. هذا 

؟ هذا بسبب بدون حسابولكن لماذا يجب طاعة القادة الروحيين والخضوع لهم 
حن . ناطرادأن نضل عن الرب، كما أكدت هذه الرسالة ب معرضون اأننا جميعً 

 ؛ 13 :3أن نفعل ذلك لبعضنا البعض ( اإلى شخص يراقبنا. علينا جميعً  بحاجة
مسئولين  ان شيوخ الكنائس المحلية ليكونو كن المسيح قد عيَّ )، ل25 :10

عن  اأن يعطوا حسابً  عليهماألخير  حسابعن هذه المهمة. عند ال اخصيصً 
مسئولين أمام الرب عن  نهذه المهمة. سوف يكونو أداء كيفية نجاحهم في 

الرعوي االهتمام ، وتعليم الكنيسة الذي نظموه وقدموه، وعن اقدموه ة التيو القد
 لها من مسئولية ضخمة عليهم!الذي مارسوه. يا



 

     
عندما يمنحهم كل فرد في الكنيسة  قاسما ال يُ كم ستكون مهمتهم أسهل ب

، ويخضع بإرادته لقيادتهم. إن  صالحد مثالهم الاالحترام الذي يستحقونه، ويقلِّ 
ال  ىباألحر صعوبة؟ لماذا  أكثر، فلماذا نجعله بما يكفيعمل الشيوخ صعب 

بالخضوع و نجعل عملهم أكثر بهجة؟ بإمكاننا فعل ذلك بأن نعترف بهم كقادة، 
ين معهم في كل صريحكتابية، وبأن نكون  طالما كانتكل نقطة  فيلتعليمهم 

 ر اآلخرين في الكنيسة.خيْ بر نفوسنا، أو خيْ بشيء له عالقة 
 

من أن  منعناي العدد ا، لكن هذمخِلص حزن قلب راعٍ من الصعب أن نُ  ليس
عندما نحيا وكأننا غير و حزن قادتنا عندما ال نحترمهم، نفعل ذلك. نحن نُ 

نستاء بغيابنا، وعندما  امسبقً  اعندما ال نحيطهم علمً و مسئولين من أي شخص، 
 زالوا ما    ومع ذلك تبقى الحقيقة أنهم  ,فضوال معتبرينها بةحِ أسئلتهم المُ  من

لنخضع لهم، وهكذا  لذا ؛ال اهم أماء أحزنَّ ، سو العناية الرعوية بنامسئولين عن 
أفضل.  ت رعايتهما معهم، كلما كانليقوموا بعملهم بفرح. كلما تعاونَّ نساعدهم 

 آخر "غير نافع لكم". موقفأي 
 
 
 )8 عدد( لمطلق) القائد ا3(

من الضروري أال نبعد البشريين، السابقين والحاليين،  عند النظر إلى القادة
ضمن هذا القسم!  8 عددكون يمناسب أن  هو. كم مطلقالقائد الأنظارنا عن 

أمجاد  دائمروح الرسالة بأكملها، والتي عرضت أمامنا بشكل ل إنه موافق
لأال نبتنا نصحو  ،المسيح ، مذكرة إيانا أن هذه هي الطريقة اعيوننا عنه أبدً  حوِّ

 13ومع ذلك، عندما نقرأ أصحاح  ،اللعدم الضل، و ةروحيللمثابرة الالوحيدة 
 فما هو السبب ،اناسب" تمامً م" غير 8 عدديكون لدينا االنطباع أن  ،ألول مرة
لحظات سوف يعطينا اإلجابة. لقد  إن التأمل لبضع ؟لوجوده هناك الحقيقي

فلكونه قد فعل ذلك، قد  ،كان الرسول يتكلم عن قادة سابقين وقادة حاليين



 

لكن ماذا عن المستقبل؟ هل يمكننا أن نتأكد أنه سوف " ذهنك قائال:ل ءيتسا
 ؟"اكذحينيوجد قادة مناسبين 

 
ن؟ إن المسيح الذي صعد أقامهم وأعطاهم لكنيسته، و من أين أتى قادتنا السابق

ن؟ و من أين يأتي قادتنا الحاليو  .16-7 :4 بالتفصيل في أفسس وضحكما هو م
هو أن "يسوع المسيح هو هو  إنهم يأتون من نفس المصدر. إن الخبر السار

بال تغيير. هذا هو الضمان أننا لن ال يزال ربنا  ."بدأل، واليوم، وٕالى ااأمسً 
 يعوزنا قادة في المستقبل.

 
ين صالح. نحن نفتقد القادة التشرد بناهناك خوف شديد في الكنيسة. إن أفكارنا 
ين سوف أفضل قادتنا الحالي ا منالذين ذهبوا للمجد ونحن نعلم أن بعض

احترمناهم وتعلقنا بهم قد خذلونا عن  نن ممو ن آخر و وكثير  ،اأيضً  ايرحلون قريبً 
؟ كيف بعد من سيخذلنارى تُ . األخالقي وطيشهم طريق إساءاتهم األخالقية

؟ كل هذه تنقالت، أو ياتفَ تقاعدات، أو وَ  من ما يحدثمع ستتعايش كنائسنا 
الفعلي للكنيسة. إنه الشخص الذي ال المخاوف تنبع من نسياننا لمن هو الرأس 

في عالم يتغير  ،اته متاحة دائمً قوَّ و ، ا، وال يرحل أبدً ا، وال يخذلنا أبدً ايتغير أبدً 
 !8 عدد ترديدنجدها في  التي راحةالقوة و ال ما أعظم .فيه كل شيء

 
نحو قادتنا  سيكون موقفنافي اللحظة التي ننسى فيها هذه اآلية المختصرة، 

رنا أنهم ليسوا هذه اآلية تذكِّ لكن أن نعبدهم،  ضونمعرَّ بالتأكيد. نحن  اطئخ
هم، قدنتنأن  ضونمعرَّ من رعاة وأنه هو الرأس الدائم. نحن  بشر أدنىسوى 

على  لوضع لجامٍ  سرعنلكن بمجرد أن نتذكر أنهم الخدام الذين أرسلهم هو، 
نحن نتبع قادتنا، لكن  اليوم األخير، سوف نجاوبه هو وليس هم. فيألسنتنا. 

القادة البشريين إن ). 1 :11،  16 :4 كو1فقط طالما أنهم يتبعون المسيح (
القديسين والقادة العظماء في إن يأتون ويرحلون، لكن المثال األعظم يبقى. 

كن لهم نعمة تالكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة لم تكن لهم حياة روحية، ولم 



 

ة، إال ما حصلوا عليه من المسيح. المسيح ال يتغير، فما مة، وال قوة للمثابر مدعِّ 
. قد ال يمنحنا نفس احصلوا عليه منه يمكننا أن نحصل عليه نحن أيضً 

نفس القداسة. كل الموارد التي بالمواهب، لكن ال يوجد سبب يجعلنا ال نحيا 
ه ، فإنما ئالرب يسوع المسيح لخاط أظهره. كل ما اتمتعوا بها متاحة لنا أيضً 

 آخر. ئألي خاط ظهرهقادر ويريد أن ي
 

. إن اهكذا هو الحال اليوم، وهكذا سيكون الحال غدً و هكذا كان الحال باألمس، 
 ر. الخطأ يقعهذا ليس بسبب أن المسيح قد تغيَّ ف، اكنا لسنا كما يجب روحي� 

علينا. لقد اخترنا طريق رفض الشركة الحميمة مع الرب، بالرغم من أن فرصتنا 
 سين ومثابرين هي بنفس حجم فرصة أي شخص في التاريخ.مقدَّ  لنكون

 

 
 

-24- 
 

 ختامية نصائح ختامية وبركات
 25 -18، 16 -9:13قرأ عبرانيين ارجاء 

 
العبرانيين يحتوي على عدد إلى  الرسالة األصحاح األخير منأن رأينا، و  سبق

محددة من حياتنا وخبرتنا المسيحية  مجاالتإلى  هناتوجِّ من العبارات الوجيزة 
التي  األربع مجاالتمن بين ال ةنا ثالثفحص. لقد اخاص�  اوالتي تتطلب انتباهً 

لعالقاتنا مع المسيحيين اآلخرين  اخاص ا. علينا أن نعطي انتباهً ناتستلزم انتباه



 

) وأن يكون لنا 6-4 عداداألباتجاهات العالم ( تلوث)، وأال ن3-1 عداداأل(
 ).17،  8-7 األعدادنحو قادتنا الروحيين ( الئق موقف
 

-18 :13 و 16-9 :13لقد انتهينا اآلن من دراسة الرسالة بأكملها فيما عدا 
 ااهتمامً  منا تطلبيي ذال الرابع مجالإلى ال يوجهنا. أول هذين القسمين 25

بعض  ا، بينما القسم المتبقي يحتوي على نصائح ختامية، متضمنً اخاص� 
 .الختامية التحيات، وبعض البركات

 
في  حقيقة أن المسيحية هي استيعابإلى ا انتبهوا انتباًها خاص�  .4

  )16-9 :13ديانة روحية ( األساس
ليم االتع مختلفة من وسط القراء أنواع اكان ذائعً فقد  ،يتحذير  العدد ا"هذ 9 :13

عن  ابعيدً  طوِّح بهمأن ت وكانت على وشكالحقيقة  أفسدتالتي  ةالغريب
في  ستوىأنك ال تستطيع أن تصل إلى أي مأحد هذه التعاليم مؤدَّاه اإلنجيل. 

 اهذ نأ ال شك .ا، ومقدسً اخاص�  ا قربانيَّاالحياة المسيحية إال إذا تناولت طعامً 
ذبائح معينة، كان تقديم حيث بعد  ،في سفر الالويين جذوره كانت له تعليمال

كان أجزاء منه، كما ن الذي قدمه، أو على األقل بعض االعابد يأكل الحيو 
للتقدم الروحي هو عن  سبيلأن البتعليم فال ،مع آخرين اشارك اللحم أيضً ي

مع بمثابة حل وسط  وكان، نحراًفا باإلنجيلاُيَعدُّ طريق شيء مماثل لذلك، 
 موافقة ضمنية الستمرارية نظام الذبائح القديم. امعطيً هودية، تال
 

 عقائدأال ينجرفوا بباءه خبر قرَّ هذا الخطأ؟ إنه يُ على ما هو رد فعل الرسول 
ليس بما تأكلون أو ن في الحياة المسيحية، وْ نكم تتقوَّ إ"ويستطرد قائًال: غريبة. 

بحقيقة أن هؤالء الذي  نُمبرهَ بما ال تأكلون، لكن بعمل اهللا في قلوبكم. هذا 
من في الواقع لطعام المحدد، ال يستفيدون يعتنقون هذا الخطأ والذين يأكلون ا

 ."ذلك
 



 

 ال أنالطريق لألمام. إن احتياجنا العظيم  ان الرسول لنا جميعً بقوله هذا، يبيِّ 
إن المسيحية  .اوروحي�  اى داخلي� بعض الممارسات الخارجية، لكن بأن نتقوَّ  نتبنى

أو ممارسة  - ممارسة بعض الطقوسأن ال تهتم باألمور الخارجية. إن فكرة 
هي فكرة غريبة بالكامل  - ، تفيدنا وترضي اهللا بطريقة ماةغذائيال بعض القواعد

ل عليهعن ديانة العهد الجديد. إن ما  أعماقنا؟  ماذا يجري في ،هو القلب يعوَّ
كيف نتقدم في اإليمان الشخصي، وفي الحب للمسيح، وفي فهم كلمته، وفي 

هذه هي األسئلة  الداخلية، وفي الحب لآلخرين؟اسة مقاومة التجربة، وفي القد
 .من اإلجابة عليها ال بدالتي تهم، و 

 
. اذبائح العهد القديم أن يأكل العابد شيئً  كلومع ذلك، لم تتطلب  10-14 :13
قتل الحيوان على كان يُ  حيث ،)4 ة الخطية هي مثال واضح (الويينذبيحإن 

يأكل أي جزء منه، وال حتى الكهنة الذين  أن ي شخصألالمذبح، ولكن لم يكن 
ر حضَ كانوا يخدمون في خيمة االجتماع. كان دم الحيوانات المقدمة كذبيحة يُ 

إلى القدس ليصنع كفارة عن الخطية، لكن األجساد لم تكن تؤكل. كان الشحم 
 عددة (محلوبعض األحشاء تحرق على المذبح، بينما تحرق األجساد خارج ال

11.( 
يتكلم عن ربنا يسوع المسيح. إن  كان ،ة الخطية هذهذبيحله عالقة بكل شيء 

لناس، الذين ال يحق لفي المذبح الذي  بلاهتمامنا ليس في مذابح العهد القديم، 
). إن 10 عددإليه ( دمواقْ أن يُ الالويين،  ةنايمارسون األشكال الخارجية لدي

ص منا أن ينصب أي ألي شخ احتمً  ذلك من الخطأألجل  ؛مذبحنا هو المسيح
 الرسالة إلى (كما شرحت بدألوٕالى افك دمه مرة نوع من المذابح اليوم. لقد سُ 

) لكي يفرز شعبه هللا. لم يتألم في أورشليم األرضية، لكن االعبرانيين مرارً 
 في هذه المدينة. لقد تمّ  جرىالتي تُ خارجها، وهكذا ألغى كل طقوس الالويين 

 ).12 عددهم (ب صلة ةالفداء بدون أي
 



 

يعني أننا نرفض  الً ). أو 13 عددبالنسبة للمؤمنين ( نيعني أمريْ كل ذلك 
 ما نفعله فيمالنا  بقىدعونا ننضم إلى مخلصنا خارج المحلة وال ي .اليهودية

، يعني أن اليهود يرفضوننا. لقد احتقروا ايتعلق بطقوس ومراسم الالويين. ثانيً 
كما ينبذون األجساد الميتة لذبائحهم. دعونا نحمل هذا العار  اربنا ونبذوه، تمامً 

 ربنا "خارج المحلة". بأنفسنا عالنية  ابقطون
 

). أي عار نحمله في هذه 14 عددإن هذا العار ليس بشيء عسر الحمل (
 اجد�  ا. قريبً بدألالحياة سرعان ما ينتهي. نحن لن نبقى على هذه األرض ل

آمالنا ليست معلقة على مدينة أرضية وال على ما سوف نكون في السماء. إن 
. إن ا. كل شيء متعلق بهذا التنظيم األرضي سوف يزول سريعً فيهايحدث 

، أورشليم السماوية (التي درسنا اسريعً  تظهر للعيانآمالنا كلها في مدينة سوف 
). هذه المدينة سوف تبقى عندما يكون كل شيء آخر قد زال 22 :12 عنها في

)12: 27.( 
 

متعلق بنظام الذبائح  أي شيء أن يفعل"إًذا فال مجال للمؤمن  15-16 :13
. من تماًماالخاص بالالويين. إن الذبائح التي نقدمها هي من نظام مختلف 

وهو شيء يحثنا  - فقط، نقدم تقدماتنا هللا من خاللهخالل وساطة المسيح، و 
إنها موجودة في  ،ئح دمويةالرسول على فعله باستمرار. لكن تقدماتنا ليست ذبا

باإلضافة إلى ذلك، نحن نقدم  شفاهنا وتتألف من تسبيح هللا وشكر السمه.
الطريقة التي من هذه تتألف من أعمالنا الصالحة وخاصة و  ،ذبائح الحب

نقضي بها حياتنا مسددين احتياجات اآلخرين. مثل هذه الذبائح تجلب سعادة 
 قلب اهللا. إلىحقيقية 

 
. إنها ال فهما حقيقيا لكل من يفهم المسيحية ةمفتاحي فقرة يه ةالشهير  فقرةال ههذ

تهتم بأي حال من األحوال بالطقوس والمراسم. إن ما يهم هو ما يجري بداخل 
 القلب.



 

    
المذبح الوحيد الذي فهل للمسيحية أي نوع من المذابح أو نظام ذبائحي؟ ال! 

الخطية الوحيدة التي قد ة ذبيحو  ،رضية هو مذبح الجلجثةعليه ذبيحة مُ  تدمقُ 
دون أن تكرر  بدألٕالى امرة و ناك هي ذبيحة المسيح التي قدمها ه ًئا،أكملت شي

في رئيس الكهنة الذي قدم الذبيحة والذي يشفع اآلن بنجاح  اثانية. إنه أيضً 
 ة، أي في حضر في قدس األقداس الحقيقي الوحيد بدألل لخطاة بينما يجلسا

أن المسيحيين ال ينصبون أي مذابح، وال يذبحون أي ذبائح، وال  هذا معناه اهللا.
بي ة وقد زالت. إن آمالنا ال تتعلق يضرور وا أي كهنة. كل هذه األشياء غير نصِّ

بأي من هذه األشياء، لكن تتعلق بالرب يسوع المسيح. كل ما يهم هو عالقة 
. نحن وفرةقدمه بما قد منفعله أكثر علينا أن شيء  اللذلك  ؛شخصية معه

ه، بالرغم من أن ذلك يجلب علينا كل ب اأنفسنا جهارً  طابقمسرورون بأن ن
 أنواع العار.

 
أن المسيحيين ال يقدمون أي ذبائح؟ ال! لكن ذبائحنا هي  اهل هذا يعني إذً 

ة وشاكرة هللا، ومن أسلوب حياة غير أناني عابد، تتألف من عالقة غير دموية
 الساكن فينا. مسيحروح ال والذي يثمره بداخلنا ،مضحٍّ و 
 
ومراسم، وتقدمات وطقوس دينية، وكهنة  مظاهرفالمسيحية، ليست دين  اإذً 

وأسرار، وأوامر ونواهي، ومذابح وشموع، وثياب، وآنية، وبخور، وصلبان، 
أو  يقونات، وأجراس، وذبائح، أو أي شيء آخر يشبه ذلك من بعيدأوصور، و 
مسيحية، التي تهتم اللهذه األشياء ليست  ا. أي ديانة تعطي اهتمامً من قريب

في عمل المسيح الكامل هي ثقة ة نعمة اهللا في القلب. إن سماتها هبب
ق للسماء، شتاواإلخالص العلني له، مع حمل العار الذي يجلبه ذلك. إنها ت

له السماء، وتقترب إليه باستمرار من خالل المسيح، إمع  تتحدث بحميميةو 
 وألجله تحيا ألجل خير اآلخرين. ؛له فائض فائض وشكرمملوءة بتسبيح هي و 
 



 

على  اذلك، فألنك لست مسيحي�  ستوعبالعزيز، إن كنت لم ت ئأيها القار 
ولكونك  ،حرازك أي تقدم روحي، ألنك لم تبدأ السباق بعدإ أمل فيطالق. ال إلا

شياء األ، فمن المؤكد أنه قد حان الوقت لكي تتحول عن كل هذاقرأت 
ي فة وأن تعتنق الرب يسوع المسيح في قلبك. إن المسيحية هي خارجيال

 .ةروحيَّ  ديانة هاجوهر 
 

 )25-18 :13( ختامية نصائح ختامية، متضمنة تحيات وبركات
 )24-22، 19-18 ألعدادنصائح (ا )1(

يستطيع أن  عن نفسه. ال ة في الرسالةللمرة األخير الكاتب  يتحدث هنا 18 :13
دون اعترافه بحاجته للصالة. عليمية، والتحذيرية، والتشجيعية يختم رسالته الت

ساء وفعله قد يُ  هموقفمع قرائه ويعلم أن  اجد�  اصارمً لقد كان في بعض األحيان 
. إنه لذلك يؤكد لنا أنه يبذل أقصى جهده حتى يحتفظ بضمير نقي مافهمه

 .اوليكون كل شيء جهرً 
 

 ايتمنى أن يكون مع قرائه قريبً  إذ، "لكنه لديه طلب صالة محدد وحيد 19 :13
يكتب؟ هل هو في السجن؟  وهو. لكن أين بالضبط يوجد الرسول اوليس الحقً 
، يبدو أن ذلك بعيد االحتمال. هل هو مريض؟ ليس على 23 عددفي ضوء 

ت لدينا إجابة مؤكدة لهذا " إلى قرائه؟ ليسدَّ رَ يصلي أن "يُ  ا. لماذا إذً ناحد علم
وا عنهم، واآلن يطلب منهم أن يصلُّ  الً عرفه هو أنه كان منفص. كل ما نالسؤال

 ."اإليهم قريبً  دَّ رَ أن يُ 
 

. هذا المعلم العظيم لإليمان المسيحي هو لتعليمناهما شيء ب 19-18 العددان
شخص متواضع: إنه يشعر باحتياجه للصالة. إنه رجل حساس: حساس 

يمكن أن  كما أنه رجل مصلي: ،ه رسالتهؤ قرابها مكن أن يستقبل التي ي يةكيفلل
 ؟عنه نيابةى لكي تصلَّ  األجل طلبات محددة جد�  ايطلب الصالة، وخصوصً 

 



 

عي أنه كتب "بكلمات قليلة". بالنسبة لنا، قد نميل أن يدَّ  22 عددفي  22 :13
رسالته  وندرس نختلف معه، مالحظين أننا قد أخذنا بعض الوقت لكي نقرأ

 فهي ! ومع ذلك، باعتبار عظمة موضوعها،االمكونة من ثالثة عشر أصحاحً 
ل ملوا" كلمة الوعظ، أي ليعطوها كرسالة مختصرة، وهو يطلب منهم أن "يحت

 انتباههم.
 

بينما نقترب إلى نهاية الرسالة، هل نحن بدورنا مستعدون أن نفعل هذا الشيء؟ 
وتحذيراتها وتشجيعاتها؟ ما هي الخطوات رسالتها، ب التمسككم نحن جادين في 

ا ة التي نتخذها لكي نتذكر حقائقها األساسية ولكي نطبق دروسهلمحددا
 ؟الً ها أو نتخذأي هذه الخطوات سوف و الواضحة؟ 

، بالرغم من أنها توصية أخرى، يعطي الرسول مباشرة "بعد هذا 23 :13
أن  أخبار المؤمنين اآلخرينب همه بمقدار اهتمامءرا. إنه يوصي قُ الً ة قليغامض

طلق موا". بهذه المناسبة يريدهم أن يالحظوا حقيقة أن تيموثاوس قد أُ لَ عْ "يَ 
هناك  تمن السجن، وأنه ينوي أن يأتي معه ليزورهم. لقد كان ربماسراحه، 
 ةواحد هالعبرانيين، وهذ الرسالة إلى الشخصية هنا وهناك في اللمساتبعض 

لرسالة لهجة بشرية أكثر، وتجعلنا ل تعطيالشخصية  التعليقات مثل هذه. ىخر أ
الرسائل كنوع من  وليس ،نميل إلى استقبالها كرسالة شخصية كما هي

 ."العمومية
  

ممكنة، غير يوجد بديل للمسات الشخصية، ولكن عندما تكون  "ال 24 :13
للقادة ولكل  الذلك يرسل الرسول تحيات عامة جد�  ،علينا أن نبذل أقصى جهدنا

التحيات من المؤمنين  بلغهمي نجدهالمسيحيين العبرانيين. باإلضافة لذلك، 
 ."الموجودين في إيطاليا، ربما من حيث يكتب الرسالة

 
يجعل  الرسالة  ،رغبة لبركة الربالتعبير عن ، النصائح والتحيات بدون لكن

لهذا  ،رسالة هكذا. ال يوجد مسيحي ناضج يرغب في ختام اجد�  اباردً  عمالً 



 

 فقرةال هالموجودتين في هذتين يعتبار البركتين الختامالين في اذآخ ختمن نحن
 .ةالختامي

 
 )21-20 ،25( ختامية بركات )2(

 9 :13 . في ضوء25 عددالرسالة بالبركة البسيطة الموجودة ب مْ تَ ُتختَ  25 :13
آخر هو أن  أكثر من أي شيء هئ. ما يريده الرسول لكل قراانصها تمامً ُيفهم 
 ,يق، عمل اهللا المقوِّ حَ ستَ مُ الغير ل الروحي الداخلي هذا التحوُّ  شخصيا بروايخت

طلق عليه العهد الجديد "نعمة". بالتأكيد هذا ما يريده كل مؤمن الذي عادة ما يُ 
قد أعطى ا ألنه لنفسه ولآلخرين! البركة الختامية يمكن أن تكون مختصرة جد� 

الكتاب واحدة من أروع البركات الموجودة في  - الً أكثر شمو  ئاقبلها مباشرة شي
 .المقدس كله

  
ن و بالمجرَّ  أولئكإنها بركة تركز أفكار العبرانيين على أعمال اهللا.  20:13-21

تبسيط أنهم يريدون تحاشي االضطهاد و  لمجرد، اقتراباال يمنح  بالعودة لدينٍ 
أن إلههم هو "إله السالم". هذا اإلله قد أقام الرسول رهم الحياة المسيحية، يذكِّ 

شعبه، ل فقط كفرد خاص، لكن كقائد أو راعٍ  ت، ليسامو األبين الرب يسوع من 
يمكن أن يتوقعوا أن  نيمسيحيأنهم كهو  ،لهمه. ما ينقله الرسول رافِ أي خِ 

يجب عليهم أن يتطلعوا إلى ما بعد الموت وبعد الشيء لهم. و يحدث نفس 
قد تلى موت المسيح قيامته. إن سفك دمه لم يحدث بحسب طقوس ل .القيامة

ي". إن مراسم اليهود وذبائحهم بدألاليهود، لكن بسبب ما قد تقرر في "العهد ا
مؤسسة على هذا العهد، وليس العكس. إن المسيحية ليست  كانت ظالالً 

بداخل اهللا  هقطعالتعبير الحقيقي للعهد الذي  هاة، لكنإلهين مؤسسة ع نفصاالا
. لقد سقطنة بالمسيح ال يمكن أن تلذلك فالمزايا المؤمَّ  ؛نفسه قبل تأسيس العالم
 ادم ذبائح العهد القديم، لن يعطي مكانً  بخالفي" و بدألكان دمه "دم العهد ا

 ألي شيء آخر أو أي شيء أفضل.
 



 

ه، وأن يجعلهم ءل قراالسالم والقوة والمحبة يكمِّ  بعد هذا، يصلي الرسول أن إله
عيب، أو احتياج، أو ضعف، وأن يمتد ذلك إلى كل نواحي حياتهم. إنه  بال

ين رضبذلك مُ يكونوا يصلي ألجل ذلك لكي يقضوا حياتهم متممين مشيئة اهللا، و 
لتغيير ل ابأن يعمل فيهم. بذلك سوف تكون حياتهم تدفقً  ذلك له. سوف يحدث

في نظر اهللا، سوف يرضونه  وعين بوْ بينما يحيَ  ،بداخلهمالذي يحدث  لهياإل
 .اجد� 
 

في أمور اهللا سواء في  دادَّ حتقدما مه ؤ قرايحرز الرسول أن يصلي باختصار، 
أن منه تتدفق  افهمهم أو في فعلهم. إنه يصلي من خالل يسوع المسيح، عالمً 

أنظارهم عليه، ويفعل ذلك مرة أخيرة  اتً كل البركات. لقد قضى كل رسالته مثبِّ 
 ين".بدآلبإضافة، "له المجد إلى أبد ا

 
ي للرب يسوع المسيح. القلب بدألبإعطاء المجد ا اإن القلب المرتد ليس مهتمً 

لكن عندما  ،حيال ذلك اأن يفعل ذلك، لكنه ال يفعل شيئً  بد الالمرتد يعلم أنه 
خيرة، يندفع هذه الكلمات األ - لمثابروافي اإليمان المتقدم  - يسمع قلب المؤمن

 "آمين"! الً قائ امتحمسً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


