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كاٌت األوة الٍهودَة تهر بأوقات ؼغٍبة ، وكاٌت السلطات الذًٍَة تحث الضػب ؼلى الوالء 

ًَُظر  لتراثهن . كها كاٌت ٌف ؼذاء وغ وسٍحٍٍي ، وأخزوا اآلى َبػذوٌهن ؼي الهٍكل . و أػبح 

 إلى اؼتًاق الهسٍحٍة كأٌه أور وًاٍف للوطًٍة . 

بت الرسالة إلى الػبراٌٍٍي خغًٍغا لهؤالء الٍهود الهسٍحٍٍي الزَي وقػوا ٌف إغراء وقذ ُكت

 الػودة إلى طرقهن الػتٍقة ) الػادات و التقالٍذ الٍهودَة ( . 

وتػلهًا الرسالة إلى الػبراٌٍٍي أى السٍذ الهسٍح هو إؼالى هللا الختاوً الكاول لإلٌساى . 

ه و بضرَته ، وبطرَقة ال ٌجذها ٌف أي سفر آخر ٌف الكتاب وتقذم الرسالة ػورة كاولة أللوهٍت

 الهقذس . 

 وؼلى هزا ، تتطلب وًك دراسة هزا األسبوع أى تقرأ الرسالة كلها .  
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سبق له ؼلى اإلطالق أى سبق لله أٌه كلن اإلٌساى ورات ؼذَذة بواسطة ؼبٍذة ، غٍر أٌه لن َ

تكلن بواسطة ابًه . وتضذد الرسالة إلى الػبراٌٍٍي ؼلى السهو الهطلق لهزا اإلؼالى اإللهً 

 األخٍر ؼلى كل وا ؼذاه وي إؼالٌات إلهٍة أخرى . 

َُػذ أؼظن وي    اركر بػؽ األقوال التً قٍلت ؼي السٍذ الهسٍح . ووي أَة ٌاحٍة 

 الهالئكة و األٌبٍاء ، وأؼظن وي ووسى ؟ 

( ؼلى الرغن وي أى َسوع كاى كاوالً وي الًاحٍة األخالقٍة إال أٌه ُجػل  01:  2:  )     

كثر كهاالً للقٍام بػهل هللا .  لٍكوى أ  

وا الزي تػلهته ؼي طبٍػة اإلٌساى ؟ لهارا ػار َسوع إٌساًٌا ؟ لقذ ُحزر اإلسرائٍلٍوى  

ً َهكًك وي خالل ؼغٍاى هللا . بأٌه ؼلٍهن إطاؼة هللا . اركر بػؽ الطرق الت  

 ػلِّ وي أجل أى َحفظك هللا وذركًا لهجذه و ؼظهته ، فٍجػلك وستجًٍبا لسهاع كلهته .
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احة  " راحة هللا "  ووثلها دخل بًو إسرائٍل أرؼ الهٍػاد ، بوسػًا ٌحي أًَؾا الذخول إلى الر 

ا  0:  4)  ًً غٍر أى رلك تتبػه ‘ ( ورلك ؼطٍة الخالظ . وقذ جػل السٍذ الهسٍح هزا األور وهك

أًَؾا وسئولٍات وػًٍة . فال َقتغر األور ؼلى وجرد التوبة ؼي خطاَاٌا ثن ٌػٍص بػذ رلك 

 كها َروق لًا . 

 فسلوكًا ٌف البرَة ) أي ٌف هزه الحٍاة ( َبٍي وا إرا كًا قذ آوًا حًقا أم ال . 

لإللغاء أو التبذَل . اركر بإَجاز الذلٍل الرئٍسً ؼلى أى وواؼٍذ هللا غٍر قابلة     

اركر بػؽ األسباب التً تبٍي أفؾلٍة كهًوت َسوع الهسٍح ؼلى الكهًوت الالوي .     

غ  " اإلَهاى " .   :  " الػغٍاى " َتًافى و     

( تبٍي أى الهستهػٍي  " الهستًٍرَي " ال َتوجب أى َكوٌوا بالؾرورة     6 - 4:  6)                  

وي الهؤوًٍي .                     

واهً الهسئولٍات التً تتحهلها بسبب حٍاتك الروحٍة ؟                                                

ووي بٍي الهسئولٍات الهلقاة ؼلى ؼاتقًا أى ٌحفظ كلهة هللا ٌف قلوبًا ، ووي ثن ؼلٍك أى 

                                                     ( .     02:  4ُتزكر  ٌفسك بهزا ، ورلك بأى تتػلن وا جاء ٌف ) 

هل تًهو كها َجب ؟ ػلِّ وي أجل أى َساؼذك هللا ؼلى أى تتخلع وي كل األوور التً تػٍق 

 ٌهوك ، وأى َثبت األٌضطة التً تػًٍك ؼلى رلك . 

 



4 
 

 

كاى هللا ًَظر إلى الكهًوت الالوي ؼلى أٌه غٍر كاول والبذ وأى ُتوؿغ له ٌهاَة . وكها هو واؿح 

لًاووس أى َقودٌا إلى الهسٍح . وقذ َقغ (  ،  فقذ كاى الهذف وي ا 25 - 24:  3وي ) غل 

الهسٍحً الٍهودي تحت إغراء حفظ الًاووس واالتحاد وغ الهسٍح ٌف الوقت راته ، ووي هًا 

 كاٌت أههٍته توؿح الطبٍػة الهؤقتة للػهذ القذَن . 

وكاى قغذ هللا دائًها لكهًوت ولكً ػادق األقذام و األكهل أى َتحقق ٌف َسوع الهسٍح .  

كي للًظام الالوي بأي حال أى َوٌف احتٍاجاتًا . وٌخلع وي دراسة الٍوم أى السٍذ وال َه

 الهسٍح وحذه هو الزي بهقذوره أى َفػل رلك . 

اب التً تبٍي أى الػهذ الجذَذ َسهو ؼلى الػهذ القذَن . اركر بػؽ األسب  

اركر بػؽ الًواحً التً تبٍي أى َسوع الهسٍح طخع فرَذ ؟   

لهارا ٌحتاج إلى كهًوت أؼظن وي كهًوت الالوى ؟؟   

تأول ٌف كل وا تحهله َسوع وي أجلًا ، وثل الغلب . واطكر هللا ألٌه أوجذ طرًَقا لخالػًا ، 

ا لزلك . وػلِّ وي أجل أى تكوى طاهذً  ًً ا أوٍ  
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َُػذ وًاسبة ؼظٍهة . فقذ كاى الًاس َتوقفوى ؼي الػهل ،  كاى َوم الكفارة السًوي 

ًَُظر إلى هللا  وَغوووى ، وٌف اجتهاع وقذس َذخل رئٍس الكهًة إلى قذس األقذاس . وكاى 

ؼلى أٌه قذوس بال خطٍة . وهزا الًظام الهػقذ لن َكي إال ظالً ، َضٍر إلى السٍذ الهسٍح وَػذ 

ه . وقذ ٌسل َسوع الهسٍح ٌفسه كزبٍحة كاولة وأػبح رئٍس كهًة إلى األبذ .   الًاس لهقذو

إرا وا أردٌا رلك.  -وؼلى الػكس وي الٍهود ، بوسػًا اآلى أى ٌتقذم إلى وحؾر هللا ٌف أي وقت  

كتب قائهتٍي تبٍي فٍها الفروق بٍي الزبائح التً كاٌت ُتقذم ٌف خٍهة االجتهاع ، وربٍحة   ا

           السٍذ الهسٍح ، .                                                                                                             

حقق ٌتٍجة ربٍحة السٍذ الهسٍح ؟ وا الزي ت  

واهً التضجٍػات و التحزَرات التً أُؼطٍت لًا إلرطادٌا ٌف الحٍاة الهسٍحٍة ؟     

  

زي وؼذ هو أوٍي .  ولًالحظ بػؾًا بػًؾا للتحرَؽ ؼلى " لًتهسك بإقرار الرجاء راسًخا ألى ال

   (  24 - 23:  01الهحبة و األؼهال الحسًة "                         ) ؼب 
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َهاى ، أو َستهروا ٌف التقٍذ كاى أوام الٍهود خٍار  :  إوا أى َقبلوا الهسٍح وَتبػوا هللا باأل

هو  -كها رأًَا  -بالطقوس الذًٍَة . ولٍس ٌف اإلوكاى ؼهل األورَي وًػا ، ألى جوهر الهسٍحٍة 

أال وهو وي خالل ربٍحة السٍذ الهسٍح . وهو  -أٌه لٍس هًاك سوى طرَق واحذ إلى هللا 

تبػه .                                         لٍس خٍاًرا سهالً ؼلٍك أى تتبًاه ، أو طرًَقا وههًذا ؼلٍك أى ت

غٍر أى هللا قادر ؼلى أى َخلغًا و َحفظًا ، وستخذًوا تجاوب هزه الحٍاة لٍؤهلًا لحٍاة الذهر 

 اآلٌت .

( إَهاٌهن ٌف هللا  ؟  00كٍف أثبت بػؽ األفراد الزَي ُركروا ٌف ) األػحاح    

ل الػهذ القذَن أولئك ؟ اركر هزه واهً الهٍسات التً أػبحت لًا ، والتً لن تتوافر ألبطا  

 الواجبات التً َتػٍي لًا القٍام بها . هل أههلت أًَّا وًها ؟ 

        

ٌاظرَي إلى رئٍس اإلَهاى ووهكهله َسوع الزي وي أجل السرور الهوؿوع أواوه احتهل " 

ا بالخسي فجلس ٌف َهٍي ؼرش هللا "  ) ؼب  ًً (  2:  02الغلٍب وستهٍ  

ؼلى أى تتزكر السٍذ الهسٍح ٌف كل األوقات .  ٌفسكتأول ٌف هزه اآلَة ، ودرب   

كثٍروى َتهلكهن الؾجر وَستسلهوى للٍأس . ػلِّ وي أجل أولئك الزَي تػرفهن والزَي هن 

   وػرؿوى لخطر االٌهٍار . 
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ثجضمن امسطامة إمى امعتسانيين كثيسًا من امنصائح امعمنية عن امكيفية امجي ينتغي   

 أن نعيش ةها . 

               ازجع إمى مركساثك واذكس ةإيجاش :                                                                                              

 ةعض الأخطاز امجي نجحرز منها .  -أ               

 ةعض الأموز امجي نجشجع عنى عمنها .  -ب            

 ةعض امجشجعيات امجي ُأعطيح منا . هه أهمنح أيًّا منها ؟  -جـ             

يشكه الإيمان أحد امموضوعات امسئيظية في امسطامة إمى امعتسانيين .  وهو ميع   

مان امغامض أو امضعيف ، ةه هو ثقة زاطخة طوال امحياة في مواعيد هللا . ةالإي

 اكجشف اممصيد ةامسجوع إمى كنمة  " إيمان " ةقاموض امكجاب اممقدض . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


