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  التحفة الغامضة
  
  ١الفصل 

 ٧٣الدرس الصوتي رقم العھد الجدید 

  .فھم خلفیة وأھمیة الرسالة إلى العبرانیین: الھدف

َكلََّمنَا فِي ھِذِه األَیَّاِم األَِخیَرِة فِي ٢ق َكثِیَرٍة، بِاألَْنبِیَاِء قَِدیًما، بِأَْنَواعٍ َوطُرُ  َهللاُ، بَْعَد َما َكلََّم اآلبَاءَ ١
الَِّذي، َوھَُو بَھَاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوھَِرِه، ٣اْبنِِھ، الَِّذي َجَعلَھُ َواِرثًا لُِكلِّ َشْيٍء، الَِّذي بِِھ أَْیًضا َعِمَل اْلَعالَِمیَن، 

َرتِِھ، بَْعَد َما َصنََع بِنَْفِسِھ تَْطِھیًرا لَِخطَایَاَنا، َجلََس فِي یَِمیِن اْلَعظََمِة فِي األََعالِي، َوَحاِمٌل ُكلَّ األَْشیَاِء بَِكلَِمِة قُدْ 
 .َصائًِرا أَْعظََم ِمَن اْلَمالَئَِكِة بِِمْقَداِر َما َوِرَث اْسًما أَْفَضَل ِمْنھُمْ ٤

  ٤- ١:١عب 
العبرانیین من ھم  الذي كتبھ أومن  ال یعرفون سعلماء الكتاب المقد .غامضة ھو تحفة العبرانیین كتاب

كاتب العبرانیین  .االضطھاد الذین كانوا یعانون الیھود والمسیحیین أنھم ولكننا نعرف . الذین ُكتب إلیھم
  .یقدم ضمان الخالص، والتشجیع، واإلیمان

 تبدأ دائما ائل بولسرس ألن. معھم یختلفون كثیرین آخرین، ولكن الكاتب ھو أن بولس العلماء یقول بضع
الرسالة  كاتب، ولكن من العھد القدیم العبري كثیرا ما یستشھد بولس .لیس كذلك العبرانیین اسمھ، ولكنب

 العبرانیین كاتب، فإن أیضا . للعھد القدیمالترجمة الیونانیة ، السبعینیة من الترجمة استشھد إلى العبرانیین
ال ، كاتب العبرانیین بولس على عكس .دائما بولس أكد علیھ لذيا، الشيء التبریر باإلیمان ال یركز على

  .المسیح شخصیا یسوع أن شاھد یدعي
فأكثر من أي سفر آخر ھي تربط بین العھدین القدیم . الرسالة إلى العبرانیین تعتبر تحفة في محتواھا

ح الذي تنبأ عنھ العھد فھي تحتوي على دالئل من بدایتھا إلى نھایتھا، على أن یسوع ھو المسی. والجدید
  .  القدیم، الرب المعلن في العھد القدیم وملك الملوك القادم

ألن . أفضل، وإیمان، وحذار: إلى العبرانیینالرسالة موضوع ثالث كلمات رئیسیة تساعدنا على فھم 
. ل شيءیسوع المسیح ھو ابن هللا، وھو أفضل من األنبیاء، والمالئكة، والكھنوت، والعھد، والمسكن، وك

ومن خالل اإلیمان بعمل المسیح على . ى بھم جمیعاال نحتاج إلى المزید من الذبائح ألن موت یسوع وفً 
   .سنحصل على الخالص الصلیب
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  .أفضل إجابة راخت
  .رسوال كانكاتب الرسالة إلى العبرانیین  نحن نعلم أن :خطأأم  صحیح -١  
 .من ھو یسوع :أساسا انیینالعبرموضوع الرسالة إلى  :أم خطأ صحیح -٢  
 .یینالیونان لمؤمنینل ُكتبت الرسالة :خطأأم  صحیح  -٣  
  .الروح القدس بوحي من ألنھا مكتوبة ،كاتب الرسالة ھویةھم ت ال :أم خطأ صحیح -٤  

  
  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق

  
  ھو كاتب العبرانیین؟لیس  سن بولأالعلماء  یعتقدلماذا . ٥
  .اسمھب ة تبدأألن الرسال. أ

  .السبعینیةالترجمة ، یستشھد من العھد القدیم الیونانيكثیرا ما  سبولألن . ب
  .عبرانیین ال تركز على التبریر باالیمانألن ال. ج
  .مؤلف العبرانیین في رسالتھ إلى تیموثاوس سذكر بول. د

  
   لقرائھ؟ العبرانیینیقدم كاتب ماذا . ٦
  خرینجمعھا من المسیحیین اآل أموال. أ

  المشورة بشأن الزواج. ب
  الخالصضمان . ج
  لشیوخ والشمامسةل نصائح. د

  
  لماذا؟" داودوقال "أو " قال موسى"بدال من " قال هللا" :كاتب العبرانیین كتب . ٧
  .خلطحدث عنده . أ

  ".قال هللا"أكثر روحانیة إذا كتب كان یعتقد انھ سیكون . ب
  .رغب في البحث عنھلك، ولم یستطیع أن یتذكر من قال ذال ی ألنھ. ج
  .أراد أن یظھر أن الشيء المھم ھو أن هللا قال ذلك. د
  
  ؟الرسالة إلى العبرانیین تحفة في محتواھا تعتبر لماذا. ٨
  .ھاالھوتمن السھل أن نفھم ألن . أ

  .تحفة سكتب بولما كل  ألن. ب
  .المسیحألنھ الھوت شامل ومنظم عن یسوع  .ج
  .أفضل كاتب في الكتاب المقدس نھأ یعتبرونالعلماء . د

  
   تقدم الرسالة إلى العبرانیین المسیح الھوتیا؟ كیف. ٩
  .كان رجال صالحا ومعلم أخالقي. أ

  .إنھ ھو المسیح. ب
  .صانع معجزاتكان المعالج و. ج
  .قال انھ ھو ملك الملوك الذي سیعود یوما ما. د

  
  ؟ةالعبرانیین مھم الرسالة إلىلماذا . ١٠

  .ربط العھدین القدیم والجدیدت ألنھا. أ
  .المعاناة عنھ تتحدث عن كل ما نحتاج أن نعرف. ب
   . ما زلنا یجب أن نقدم ذبائح  سبب في أنناتفسر . ج
  .فھي تتحدث بإسھاب عن أھمیة المالئكة. د
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  ما ھو الشيء األكثر أھمیة للتذكر حول العبرانیین؟. ١١
  الكاتبھویة . أ

  .اتناتطبیق حقیقتھ في حی. ب
  األصلي المستمع. ج
  االعتماد على الترجمة الیونانیة للعھد القدیم. د

  
  كل الكتاب المقدس؟في  ھوندرس ھینبغي أن نبحث عن الذي ما. ١٢

  ھایجب أن نفعل التي أمثلة من األعمال الجیدة. أ
  طرق الخطیئة . ب
 سبب استحقاق اإلنسان للخالص. ج
  المسیح یسوع .د
 

أسفار الكتاب المقدس ما ھي األسئلة الثالثة األولى التي ینبغي أن  عندما ندرس سفر من
  نسألھا؟ لماذا تعتقد أن ھذه األسئلة مھمة؟ وما ھو أھم سؤال؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  لماذا كان من الضروري أن نوضح أن یسوع أفضل من أشیاء معینة؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا ألنھ یحدث . فھو سفر لیشجعنا في اإلیمان. نشكر هللا من أجل الرسالة إلى العبرانیین
اسألھ أن .  ألن یسوع ھو أفضل من أي شخص أو أي شيء قبلھ أو بعدهأشكر هللا. إلینا من خالل ابنھ

  .یساعدك في النمو في عالقتك معھ كما تتعلم ونفھم من ھو یسوع من خالل ھذه الدراسة
    



8 
 

  
  أذكر ثالثة أسباب لتسمیة ھذه الرسالة التحفة الغامضة -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
ھذه  أیةیین، واشرح أذكر ثالثة أسباب جعلت العلماء یعتقدون أن بولس لم یكتب الرسالة إلى العبران -٢

  .األسباب ھي األھم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
  استنادا على مضمون ھذه الرسالة اعط لمحة عن المستقبل األول لھذه الرسالة -٣

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
الفصل الرابع  یفسراناعط على األقل ثالثة طرق توضح كیف الفصول الثالث والرابع من العبرانیین  -٤

  عشر من سفر العدد
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
  . أفضل، إیمان، احذر: وضح كیف الحجج في الرسالة إلى العبرانیین یستخدمون الثالثة كلمات -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   
  
لنا أنھ ال یھم من كتب سفرا أو فقرة في الكتاب المقدس، ولكن المھم ھو أن  كیف یبین سفر العبرانیین -٦

  هللا ھو الذي كتب؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  .حسب كاتب الرسالة إلى العبرانیین أذكر ثمانیة أشیاء أقل شأنا من یسوع -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


