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اُموَس، إِْذ لَُه ِظلُّ اْلَخْيَراِت اْلَعِتيَدِة الَ َنْفُس ُصوَرِة األَْشَياِء، الَ َيْقِدُر أََبًدا ِبَنْفِس ا 1 َباِئِح ُكلَّ َسَنٍة، الَِّتي ألَنَّ النَّ َل الَِّذيَن لذَّ َواِم، أَْن ُيَكمِّ ُموَنَها َعلَى الدَّ ُيَقدِّ
ُمونَ   .َيَتَقدَّ

ًة، الَ َيُكوُن لَُهْم أَْيًضا 2 ُم؟ ِمْن أَْجِل أَنَّ اْلَخاِدِميَن، َوُهْم ُمَطهَُّروَن َمرَّ  .َضِميُر َخَطاَيا َوإاِلَّ، أََفَما َزالَْت ُتَقدَّ

 .َخَطاَيالِكْن ِفيَها ُكلَّ َسَنٍة ِذْكُر  3

ُه الَ ُيْمِكُن أَنَّ َدَم ِثيَراٍن َوُتُيوٍس َيْرَفُع َخَطاَيا 4  .ألَنَّ

أَْت لِي َجَسًدا»لِذلَِك ِعْنَد ُدُخولِِه إِلَى اْلَعالَِم َيقُوُل: 5  .َذِبيَحًة َوقُْرَباًنا لَْم ُتِرْد، َولِكْن َهيَّ

ِة لَْم ُتَسرَّ  6  .ِبُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح لِْلَخِطيَّ

 .«ُثمَّ قُْلُت: هَنَذا أَِجيُء. ِفي َدْرِج اْلِكَتاِب َمْكُتوٌب َعنِّي، ألَْفَعَل َمِشيَئَتَك َيا ألَلُ  7

ِة لَْم ُتِرْد َوالَ ُسِرْرَت ِبَها»إِْذ َيقُوُل آِنًفا: 8 مُ «. إِنََّك َذِبيَحًة َوقُْرَباًنا َوُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح لِْلَخِطيَّ  .َحَسَب النَّاُموسِ  الَِّتي ُتَقدَّ

اِنيَ «. هَنَذا أَِجيُء ألَْفَعَل َمِشيَئَتَك َيا ألَلُ »ُثمَّ َقاَل: 9 َت الثَّ َل لَِكْي ُيَثبِّ  .َيْنِزُع األَوَّ

ًة َواِحَدةً  10 ُسوَن ِبَتْقِديِم َجَسِد َيُسوَع اْلَمِسيِح َمرَّ  .َفِبهِذِه اْلَمِشيَئِة َنْحُن ُمَقدَّ

ةَ َوُكلُّ َكاِهٍن  11 َباِئَح َعْيَنَها، الَِّتي الَ َتْسَتِطيُع اْلَبتَّ ُم ِمَراًرا َكِثيَرًة ِتْلَك الذَّ ةَ َيقُوُم ُكلَّ َيْوٍم َيْخِدُم َوُيَقدِّ  . أَْن َتْنِزَع اْلَخِطيَّ

َم َعِن اْلَخَطاَيا َذِبيَحًة َواِحَدًة، َجلََس إِلَى األََبِد َعنْ  12 ا هَذا َفَبْعَدَما َقدَّ  َيِميِن هللِا، َوأَمَّ

 .ُمْنَتِظًرا َبْعَد ذلَِك َحتَّى ُتوَضَع أَْعَداُؤهُ َمْوِطًئا لَِقَدَمْيهِ  13

ِسينَ  14 ُه ِبقُْرَباٍن َواِحٍد َقْد أَْكَمَل إِلَى األََبِد اْلُمَقدَّ  .ألَنَّ

ُه َبْعَدَما َقاَل َساِبًقا 15 وُح اْلقُُدُس أَْيًضا. ألَنَّ  :َوَيْشَهُد لََنا الرُّ

، أَْجَعُل َنَواِميِسي ِفي قُلُوِبهِ » 16 بُّ اِم، َيُقوُل الرَّ  ْم َوأَْكُتُبَها ِفي أَْذَهاِنِهمْ هَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي أَْعَهُدهُ َمَعُهْم َبْعَد ِتْلَك األَيَّ

َياِتِهْم ِفي َما َبْعدُ  17  .«َولَْن أَْذُكَر َخَطاَياُهْم َوَتَعدِّ

َما َحْيُث تَ  18 ةِ َوإِنَّ  .ُكوُن َمْغِفَرةٌ لِهِذِه الَ َيُكوُن َبْعُد قُْرَباٌن َعِن اْلَخِطيَّ

ُخوِل إِلَى  19 َها اإلِْخَوةُ ِثَقٌة ِبالدُّ  ِبَدِم َيُسوَع،« األَْقَداسِ »َفإِْذ لََنا أَيُّ

ا، ِباْلِحَجاِب، أَْي َجَسِدِه، 20 َسُه لََنا َحِديًثا َحي ً  َطِريًقا َكرَّ

 َعِظيٌم َعلَى َبْيِت هللِا،َوَكاِهٌن  21

يٍر، َوُمْغَتِسلًَة أَْجَساُدنَ  22 ْم ِبَقْلٍب َصاِدق ِفي َيِقيِن اإلِيَماِن، َمْرُشوَشًة قُلُوُبَنا ِمْن َضِميٍر ِشرِّ  .ا ِبَماٍء َنِقي  لَِنَتَقدَّ

َجاِء َراِسًخا، ألَنَّ الَِّذي َوَعَد ُهَو أَمِ  23 ْك ِبإِْقَراِر الرَّ  .ينٌ لَِنَتَمسَّ

ِة َواألَْعَماِل اْلَحَسَنِة، 24  َوْلُنالَِحْظ َبْعُضَنا َبْعًضا لِلتَّْحِريِض َعلَى اْلَمَحبَّ
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 َرْوَن اْلَيْوَم َيْقُرُب،َغْيَر َتاِرِكيَن اْجِتَماَعَنا َكَما لَِقْوٍم َعاَدةٌ، َبْل َواِعِظيَن َبْعُضَنا َبْعًضا، َوِباألَْكَثِر َعلَى َقْدِر َما تَ  25

، الَ َتْبَقى َبْعُد َذِبيَحٌة َعِن اْلَخطَ  26 ُه إِْن أَْخَطأَْنا ِباْخِتَياِرَنا َبْعَدَما أََخْذَنا َمْعِرَفَة اْلَحقِّ  اَيا،َفإِنَّ

ينَ  27  .َبْل قُُبوُل َدْيُنوَنٍة ُمِخيٌف، َوَغْيَرةُ َناٍر َعِتيَدٍة أَْن َتأُْكَل اْلُمَضادِّ

 .َسى َفَعلَى َشاِهَدْيِن أَْو َثالََثِة ُشُهوٍد َيُموُت ِبُدوِن َرْأَفةٍ َمْن َخالََف َناُموَس ُمو 28

ُه ُيْحَسُب ُمْسَتِحق ًا َمْن َداَس اْبَن هللِا، َوَحِسَب َدَم اْلَعْهِد الَِّذي قُدِّ  29 ْعَمِة؟َفَكْم ِعَقاًبا أََشرَّ َتُظنُّوَن أَنَّ  َس ِبِه َدنًِسا، َواْزَدَر  ِبُروِح النِّ

َنا َنْعِرُف الَِّذي َقاَل: فَ  30 بُّ »إِنَّ بُّ َيِديُن َشْعَبهُ »َوأَْيًضا: «. لَِي االْنِتَقاُم، أََنا أَُجاِزي، َيقُوُل الرَّ  .«الرَّ

 !ُمِخيٌف ُهَو اْلُوقُوُع ِفي َيَديِ هللِا اْلَحيِّ  31

الَِفَة الَِّتي ِفيَها َبْعَدَما أُ  32 اَم السَّ ُروا األَيَّ  .ِنْرُتْم َصَبْرُتْم َعلَى ُمَجاَهَدِة آالٍَم َكِثيَرةٍ َولِكْن َتَذكَّ

َف ِفيِهْم هَكَذا 33  .ِمْن ِجَهٍة َمْشُهوِريَن ِبَتْعِييَراٍت َوِضيَقاٍت، َوِمْن ِجَهٍة َصاِئِريَن ُشَرَكاَء الَِّذيَن ُتُصرِّ

ُكْم َرَثْيُتْم لِقُُيوِدي أَْيًضا، َوَقِبْلُتْم َسْلَب أَْمَوالِ  34 َماَواِت َوَباِقًياألَنَّ  .ُكْم ِبَفَرٍح، َعالِِميَن ِفي أَْنفُِسُكْم أَنَّ لَُكْم َماالً أَْفَضَل ِفي السَّ

 .َفالَ َتْطَرُحوا ِثَقَتُكُم الَِّتي لََها ُمَجاَزاةٌ َعِظيَمةٌ  35

ْبِر، َحتَّى إَِذا َصَنْعُتْم َمِشيَئَة هللِا  36 ُكْم َتْحَتاُجوَن إِلَى الصَّ  .َتَنالُوَن اْلَمْوِعدَ ألَنَّ

ا  37 ُه َبْعَد َقلِيل ِجد ً  .َسَيأِْتي اآلِتي َوالَ ُيْبِطئُ »ألَنَّ

ا اْلَبارُّ َفِباإلِيَماِن َيْحَيا، َوإِِن اْرَتدَّ الَ ُتَسرُّ ِبِه َنْفِسي 38  .«أَمَّ

ا َنْحُن َفلَْسَنا ِمَن االْرِتَداِد لِْلَهالَِك، َبْل ِمَن اإلِيَما 39 ْفسِ َوأَمَّ  .ِن الْقِتَناِء النَّ

 


