
6 

!من األفضل أن تؤمن
٢الفصل

٧٤الصوتي رقم الدرسالعھد الجدید

أن التحذیرات والنصائح للعبرانیین:الھدف

.َكثِیٌر ِعْنَدنَا، َوَعِسُر التَّْفِسیِر لِنَْنِطَق بِِھ، إِْذ قَْد ِصْرتُْم ُمتَبَاِطئِي اْلَمَساِمعِ اَلَِّذي ِمْن ِجھَتِِھ اْلَكالَمُ ١١
َمانِ -ألَنَُّكْم ١٢ اَءِة تَْحتَاُجوَن أَْن یَُعلَِّمُكْم أََحٌد َما ِھَي أَْرَكاُن بَدَ -إِْذ َكاَن یَْنبَِغي أَْن تَُكونُوا ُمَعلِِّمیَن لَِسبَِب طُوِل الزَّ

لِذلَِك َونَْحُن تَاِرُكوَن َكالََم بََداَءِة اْلَمِسیحِ، ١....أَْقَواِل هللاِ، َوِصْرتُْم ُمْحتَاِجیَن إِلَى اللَّبَِن، الَ إِلَى طََعاٍم قَِويٍّ 
ْم إِلَى اْلَكَماِل، َغْیَر َواِضِعیَن أَْیًضا أََساَس التَّْوبَِة ِمَن األَْعَماِل اْلَمیِّ  ِ،   لِنَتَقَدَّ تَِة، َواِإلیَماِن بِا

 )١:٦؛ ١٢-١١:٥عب (
وحِ اْلقُُدِس، ٤ َماِویَّةَ َوَصاُروا ُشَرَكاَء الرُّ ةً، َوَذاقُوا اْلَمْوِھبَةَ السَّ َوَذاقُوا َكلَِمةَ هللاِ ٥ألَنَّ الَِّذیَن اْستُنِیُروا َمرَّ

ْھِر اآلتِي،  اِت الدَّ الَِحةَ َوقُوَّ ْمِكُن تَْجِدیُدھُْم أَْیًضا لِلتَّْوبَِة، إِْذ ھُْم یَْصلِبُوَن ألَْنفُِسِھُم اْبَن ِهللا َوَسقَطُوا، الَ یُ ٦الصَّ
 )٦-٤:٦عب ( .ثَانِیَةً َویَُشھُِّرونَھُ 

أفضل، إیمان، :حیةكما قلنا في الدرس الماضي كاتب الرسالة إلى العبرانیین یستخدم ثالث كلمات مفتا
إنھ یحذرھم من .وكلمة احذر ھي الكلمة الرئیسیة ألن الكاتب یعطي الكثیر من التحذیرات لقرائھ.احذر

وفي الرسالة إلى العبرانیین الشخص المرتد .اإلرتداد، وھو یعني أن اإلنسان یخسر أو یحید عن اإلیمان
مكن أن یوقعنا في الخطیة ویقودنا بعیدا عن اإلرتداد ی.ھو الذي یعرف الحق وال یطبقھ على حیاتھ

 .اإلیمان
وكما أن شعب إسرائیل لم یدخل مكان الراحة بسبب .الرسالة أیضا تحذر من القلب الشریر عدیم اإلیمان

وھو یحثھم على اإلیمان بیسوع .الشك، یحذر كاتب الرسالة أولئك الذین لن ینالوا الخالص بسبب الشك
كما یحث قًراءه على النضوج الروحي بالتعلیم وإرشاد الروح .الراحة الروحیةالمسیح لكي یدخلوا تلك

 .القدس
.ویعتقد البعض أن افنسان یمكن ألن یفقد خالصھ.ربما یكون أصعب فقرة في الرسالة٦-٤:٦عبرانیین

ختیار كما إذا كنت تؤمن بعقیدة اإل.ویعتقد البعض اآلخر أنھ بمجرد أن ننال الخالص ال یمكن أن نفقده
أما عن ھذا .علمھا بولس في الرسالة إلى أھل رومیة، إذا أنت تؤمن أنك ال یمكنك أن تفقد خالصك

.فیمكن أن یصف الشخص الذي استمالھ الروح القدس لكنھ الزال لم ینل الخالص٦-٤:٦المقطع من عب
لرسالة إلى العبرانیین تحث ا.مثل ھذا الشخص یمكن أن یصل إلى نقطة اإللتقاء بیسوع لكنھ لم یؤمن بھ

 .ھؤالء الناس على اإلیمان وتسلیم الحیاة للمسیح والتأكد من الخالص
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  أفضل إجابة اختر

 .منعوھم في األرض الساكنین ألن أرض المیعاد لم یدخلوا بنو إسرائیل : أم خطأ صحیح -١
 .الخالص راحة إلى الناضجون المؤمنون لم یدخل : أم خطأ صحیح -٢
 .الروحي اللبن یحتاج الناضج المؤمن : أم خطأ حصحی -٣
  .إلى الكنیسة قبل أن نذھب قلوبنا أن نعد یجب : أم خطأ صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
  ماذا نحتاج لدراسة الكتاب المقدس؟ - ٥
  كلیة الھوت  -أ

  القس أو المعلم  -ب
  الروح القدس -ج
  دلیل للدراسة -د

  
  ص الشخص المرتد؟ما ھي بعض خصائ -٦
  متحمس لخدمة الرب -أ

  مخلص لیسوع المسیح -ب
  غیر مؤمن -ج
  انحرف عن اإلیمان -د

  
  ؟٦-٤:٦ما صفة الشخص المذكور في الرسالة إلى العبرانیین  -٧
  یعیش كل یوم من أیام حیاتھ للمسیح -أ

  ذاق كلمة هللا -ب
  لم یسمع على اإلطالق عن یسوع  -ج
 شریك الروح القدس -د
 
  ؟٦لماذا كتب كاتب الرسالة ھذا المقطع الصعب من العبرانیین . ٨
  للتشویش على القراء  -أ

  للحد من المرتدین -ب
  لیبعد بعیدا أي ضمان كاذب لإلیمان -ج
  .ھو نفسھ كان مرتبكا -د
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  ما الذي یجعل من الممكن للمؤمنین أن یذھبوا إلى هللا بكل ثقة؟. ٩
  الخیر في قلوبنا -أ

  أعمالنا -ب
  الص اإلیمانخ -ج
  دم یسوع المسفوك لنا -د

  
  ماذا ینبغي أن نضعھ في اعتبارنا عن حیاة كنیستنا؟. ١٠

  نتقرب إلى هللا قبل الكنیسة -أ
  الذھاب الى الكنیسة كل یوم أحد -ب
  عرض المواھب الروحیة لیراھا الجمیع -ج
  ال تعمل یوم السبت -د

  
  كیف یفترض بنا أن نعالج زمالئنا المؤمنین؟. ١١

  نشیر إلى خطیئتھم باستمرار -أ
  نقدھم -ب
  تشجیعھم -ج
 یكون لنا شركة معھم -د
 
 

بطیئي "، یرید الكاتب أن یقول للقراء أكثر من ذلك بكثیر، لكنھ یقول لھم ١١:٥في عبرانیین 
ھل تشرب الحلیب أم تناول طعاما روحیا قویا؟ ما ھي بعض الطرق التي یمكن أن تتبعھا نحو " التعلم

  روحي؟النضج ال
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
ن الممكن أن تفقد خالصك؟ لماذا أو لماذا ال؟ ماذا تقول كلمة هللا ؟ وال سیما انظر إلى ھل تعتقد أنھ م

، ٥:١بطرس  ١، ١٠-١:٢، أفسس ١١:١٧، یوحنا ١٤-٢٨،١٢:١٠-٢٦، ١٤-١١:٩، ٢٥:٧العبرانیین 
  .ھذا على سبیل المثال ال الحصر ٢٤ویھوذا  ٥- ١:٥كورنثوس١؛ ٣٩-٣١: ٨؛ ٨-١:٥رومیة 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أن یعطیك ضمان الخالص أو لیعطیك الشجاعة لتؤمن أطلب منھ . أشكر هللا على ھبة الخالص 
أسأل هللا أن یمنحك . أطلب منھ أن یساعدك على التحرك نحو النضج الروحي. وتتبع یسوع فتنال الخالص

 .أشكر  على ذبیحة المسیح، فیمكنك اآلن أن تقترب إلى هللا بكل ثقة. الحكمة لتتعلم المزید عنھ
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، بخصوص عدم وجود عمق ٥طبیق بین الرثاء الذي كتبھ الكاتب في بدایة اإلصحاح ما العالقة والت -١

روحي ألولئك الذین كتب إلیھم، ورثاء بولس عندما كتب اإلصحاح الثالث من رسالتھ األولى إلى أھل 
  كورنثوس؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  لكلمة هللا؟ " اللحم"لكلمة هللا و" الحلیب"ما ھو الفرق بین  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
، اذكر لماذا تعتقد أن الكاتب لم یعني أنھ من الممكن )٦-٤: ٦(بناء على دراستك للفقرة الصعبة  -٣

  .للمؤمن أن یفقد خالصھ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  .توبةإعطاء عدة أسباب لماذا تعتقد أن الكاتب ال یُعلم أنھ إذا ضل مؤمن، فإنھ من المستحیل أن یجدد لل -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________________________________________________  
 
 شرح كیف أن الطریقة التي یصف بھا الكاتب الحالة الروحیة لھؤالء الناس ھو ما یمكن أن نسمیھأ -٥
  ".إساءة تطبیق روحي"

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
وأنت تفسر وتلخص وتطبق ھذا المقطع الصعب من الكتاب المقدس علیك شخصیا، كیف یتحداك  -٦

 ویلھمك ھذا المقطع لالنتقال إلى نمو أعمق في رحلة إیمانك الروحي؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  كیف ھذا المقطع نفسھ یلھمك لكي یساعد من ترعاھم لینمو روحیا؟  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق


