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 مقدمة رسالة العبرانيين

 

 كاتب الرسالة:

لم يذكر الرسول اسمه حتى ال ينفر المتعصبون من المسيحيين الذين من أصل يهودي من 

(، وأول من اتجهت 21: 21ثائًرا علي العوائد الموسوية )أع قراءتها هؤالء الذين حسبوه 

ل إليه أفكار قادة الكنيسة األولين هو بولس الرسول أنه كاتبها، فقد قا

كان أن بولس كتبها بالعبرانية وأن لوقا ترجمها إلي اليونانية فقد  اإلسكندري كليمنضسأ

( وكم كان له حزنًا عظيًما ووجعًا في قلبه ال ينقطع؛ فقد 5:3(، )في 3:22بولس يهوديا )أع 

كان يود لو كان هو نفسه محروًما من المسيح ألجل أخوته أنسبائه بالجسد، أما المكتوب 

إليهم هذه الرسالة فهم اليهود الذين آمنوا بالمسيح وقد جاء عليهم اضطهاد شديد من 

 ن غير المؤمنين.العبرانيي

 

 محور السفر:

 ، رئيس الكهنة، الذبيحة الكاملة، النضج، اإليمان، االحتمال.المسيح + سمو

 .ربنا يسوع المسيح شفيعنا الكفاري +

 + عظمة السيد المسيح وكهنوته السماوي.

 + تفتح هذه الرسالة من غير عنوان وتختم بتحيات مختصرة.

 

 زمن كتابتها:

 (.25:13)عب إيطاليا ميالدية من 64 -62+ من المرجح أنها كتبت ما بين 

 

 غاية الرسالة:

اليهودي  الكهنوت وحرموا من الهيكل + إذ طرد المسيحيون الذين من أصل يهودي من

خارج المحلة، لذلك كشف لهم الرسول عن عظمة السيد المسيح  كسيدهم المصلوب صاروا

وخدمته متى قورنت بالخدمة الموسوية وأمجاد العهد القديم لقد أكد لهم أنهم عبروا من 

الرمز إلى الحق ومن الشكل إلى السماويات عينها لتثبيت إيمانهم خوفًا من االرتداد بسبب 

 (.1:12، 23:10، 14و1:4هذه التجارب )عب

 

http://st-takla.org/Alexandria-1_.html
http://st-takla.org/JESUS-index_.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/005-Coptic-Intercession-Al-Shafa3a.html
http://st-takla.org/Learn_Languages/05_Learn_Italian-Language-Free-Course-Italiano/Italian-Lessons-00-index.html
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/9-Coptic-Terminology_Heh-Waw-Yeh/Haikal-Haykal.html
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Kahanout__Priesthood.html
http://st-takla.org/Gallery/Jesus-Christ/20-Jesus-on-the-Cross.html
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 موضوعها:

 .عظمة السيد المسيح وكهنوته السماوي

 .2، 1عب  المالئكة فوقالمسيح  - 1

 .13 -4:3أعظم من موسى عب  -2

 .4كهنوت المسيح أفضل من كهنوت هرون عب  -3

 .28 -1:7عب  ملكي صادق كهنوت المسيح أفضل من -4

 .9: 9 -1:8العهد الجديد إتمام للعهد القديم عب  -5

 .18:10 -1:9لذبيحة المسيح الكاملة عب أنظمة العهد القديم كانت رمًزا  -6

 

فإن  تجسده علي األرض أثناء حياة السيد وعمله قد أوضحت األناجيل األربعة + إن كانت

 هذه الرسالة كإنجيل خامس تكشف عن عمله في السماء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://st-takla.org/Gallery/Angels-and-Archangels.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/037-More-about-Melchizedek.html
http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Engeel__Bible.html
http://st-takla.org/Gallery/Jesus-Christ/10-General-Jesus-Scenes.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/049-Incarnation-how.html
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                 أوالً: أختار اإلجابة الصحيحة 

    )ثم انقل إجابتك إلى جدول اإلجابات(
 

 الرسالة للعبرانيين هي رقم ...... من رسائل بولس الرسول -1

 14 -ج   13 -ب   12 -أ

 

 الرسالة ......ُكتبت  -2
 لكل من هما -ج  للمسيحيين من األمم  -ب للمسيحيين من أصل يهودي -أ

 

 ...... في أي عام ُكتبت الرسالة -3

 م64 -ج   م 63 -ب   م62 -أ

 

 ......مكان كتابة الرسالة  -4

 روما -ج  كولوسي  -ب   أفُسس -أ

 

 ؟ ......لماذا لم يذكر بولس الرسول اسمه  -5

               الرسالة لضيقهم منه خوفه من عدم قراءة -أ

               ألنه كان يحارب الهيكل اليهودي والناموسى  -ب

 كل ما سبق صحيح -ج

 

 ...... ( "األيام األخيرة" المقصود بها2: 1في اآلية ) -6

 نهايه العالم -ج  العهد الجديد  -ب  العهد القديم  -أ 

 

 ...... بها( "عمل العالمين" المقصود 2: 1في األية ) -7

 السماء واألرض -ج الماضي والحاضر  -ب  الدنيا واألخره   -أ 

 

 ......يظهر تميز المسيح عن المالئكة من خالل  -8

 عندما تجسد سجدت له المالئكة -أ 

 كالهما صحيح  -ج   هو خالقها وخالق كل الموجودات  -ب

 

إن طريقك إلختبار التعزيات الروحية وبركات هللا في حياتك من خالل أحتمالك آالم  -9

 ......الحياة بشكر من أجل هللا فهل تستطيع ؟ 

ً  -ج    ال -ب   نعم  -أ  أحيانا

 

 ......من بركات التجسد إننا أصبحنا   -10

 كل ما سبق  -ج   أخوه للمسيح  -ب   أبناء هللا  -أ
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 ...... ورئيس كهنتة من هو رسول أعترافنا  -11

 هارون -ج  يسوعالمسيح  -ب   موسى  -أ

 

 ......من هو أول قائد للشعب في العهد القديم   -12

 موسى  -ج  يشوع بن نون  -ب  هارون الكاهن  -أ

 

يقول الروح القدس "أن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم" كم مره جاءت في   -13

 ......األصحاح الثالث 

 مرتين  -ج  ع مرات أرب -ب  ثالث مرات  -أ

 

 ("رسول أعترافنا" تعنى1: 3فى اآلية )  -14

 المسيح المرسل من األب إلينا بتجسده  -أ 

 نزل من على الصليب -ب 

 ترك موضعة -ج 

 

 ...... ( هى12: 3غاية رسالتنا كما نفهم من اآلية )  -15

 أهتمامنا  -ج   ذاتنا  -ب   إيماننا  -أ

 

 ......معنى عبارة )في كل بيته( قصد بها الرسول موسى أي   -16

 ترك شعبه -ج  بعيد عن شعبه  -ب  شعبه وسط  -أ

 

 ب اليهودي من عدم دخول أرض الراحة اآلبديةالشعمع الرسول  نا بولسحذري  -17

 ......بسبب 

 كل ما سبق -ج   العصيان -ب  ان عدم اإليم -أ

 

 ......التمتع بالراحة السماوية يتطلب الحذر من عدم   -18

 الصوم -ج  اإليمان  -ب   اله الص -أ

 

 ......فالنجتهد لئال يسقط أحد يعني  (11: 4فى )  -19

 كالهما معاً  -ج  الجهاد فقط  -ب  إيماننا فقط  -أ

 

 ......سالحنا الذي يسندنا للدخول إلى الراحة السماوية هو   -20

سماع وتنفيذ كلمة  -ج  حفظ كلمة هللا  -ب  سماع كلمة هللا  -أ

  هللا
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 ( "اذ بقيت راحة لشعب هللا" يقصد بالراحة ......9: 4فى اآلية )  -21
 يوم الراحة وهو السبت -أ 

 أرض الراحة وهى كنعان )الموعد( -ب

 الراحة األبدية التى ينالها المؤمنون بالمسيح  -ج

 

 ......الذي يدرك أحزان المتضايقين هو  -22

 المالئكة  -ج  اإلنسان  -ب   هللا  -أ

 

 ( يناقش المقارنه بين ......5في إصحاح )  -23
 المسيح واألنبياء  -ب  المسيح وموسى  -أ

 كهنوت الالوي وكهنوت المسيح -ج

 

 "ألن كل رئيس كهنه مأخوذ من الناس يقام ألجل ......  -24
 نفسه  -ج   هللا  -ب   الناس  -أ

 

 يأخذ الشخص وظيفة الكاهن أو رئيس الكهنه بدعوة من ......  -25
 كل ما سبق -ج   هللا  -ب   الناس  -أ

  

 يستطيع الكاهن األحساس والرأفه بالخاطئين والبعدين وذلك ألنه ......  -26
 أب يحنو على أوالده كما هو ربنا يسوع   -أ  

 كل ما سبق صحيح -ج تحت الضعف البشري  -ب

  

ي صادق" هذه اآلية وردت "أنت كاهن إلى األبد على طقس ملك (6: 5فى اآليه )  -27

  في سفر

  يشوع -ج  المزامير  -ب   التكوين  -أ

 

كمل يقصد  (9: 5فى ) "وإذا كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خالص أبدي"  -28

 ......بها 

 أقواله  -ج     األمه -ب   فداءه  -أ

 

"الذي من جهة الكالم كثير عندنا وعسر التفسير للنطق به" يقصد بهذه اآليه   -29

...... 

 ملكي صادق  -ج  ربنا يسوع  -ب  بولس الرسول  -أ
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أطلق بولس الرسول على العبرانيين )متباطئ المسامع( غير قادرين على فهم   -30

 األمور العميقة نتيجة ...... 

 م في اإليمان التردد واألرتياب الذي أصابه -أ 

 كل ما سبق -ج   األرتداد إلي العبادة اليهودية  -ب

 

رغم معرفة اليهود عن المسيح من نبوات ورموز العهد القديم إال إنهم يجهلون   -31

 ......أساسيات اإليمان به هات اآلية الدالة على هذا المعنى 

 (12: 6) -ج  ( 12: 4) -ب   ( 12: 5) -أ

 

 بداءة المسيح لنتقدم الى ...... " "لذلك ونحن تاركون كالم  -32

 اإليمان -ج  الكمال  -ب   التوبة  -أ

 

يدعو الرسول المؤمنين إلى ترك الحديث عن أساسيات الحياة المسيحية للتقدم في   -33

 النمو الروحي هات اآليه الدالة على المعنى ......

 (1: 6) -ج  ( 1: 4) -ب   ( 1: 7) -أ

 

 ......ها هللا للمقبلين على المسيحية من األسرار األولى التي يهب  -34

 الكهنوت والتناول -ج المعمودية والميرون  -ب  اإليمان  -أ

 

 ......للتمتع الحقيقي بعشرة هللا وكيفية النمو الروحي يجب أن نهتم    -35

 الجهاد الروحى -ج الحوارات الدينية -ب  األيمان فلسفة -أ 

 

"ألن الذين استنيروا مره وذاقوا الموهبة السمائية وصاروا شركاء الروح   -36

 القدس" يقصد )بالذين استنيروا( ...... 

 نالوا سر المعمودية -ب  قبلوا اإليمان  -أ

 سلموا حياتهم للمسيح  -ج

 

 ال يمكن تجديدهم أيضاً للتوبه" تعني ......   -37

  عدم قبولهم أن تابوا ورجعوا  -أ 

 مكن إعادة معموديتهم إن تابواال ي -ب

 ليس لهم مكان وسط جماعة المؤمنين -ج

 

صلب المسيح ن اله في ماء المعمودية ثم يقوم معه المعمد يموت مع المسيح بدفن  -38

 أذكر اآلية الدالة على المعنى ......مره واحده لذلك ال نستطيع إعادة المعمودية 

 (6: 6) -ج  ( 6: 7) -ب   ( 6: 5) -أ
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 ( بـ .....6شبه بولس الرسول اإلنسان الروحى الثابت فى اإليمان فى اإلصحاح )  -39

 البرية -ج  العشب -ب   األرض -أ 

 

هل تستفيد من بركات هللا المستمرة لك التى تنالها من الكنيسة فى األسرار   -40

 ......المقدسة ووسائط النعمة أم تأخذها بشكل سطحى فتفقد عملها فيك 

ً  -ج   ال -ب   نعم -أ   أحيانا

 

 هللا غير ظالم لكى يغفل عن األعمال الصالحة أذكر اآلية الدالة على المعنى ......  -41

 (10: 10) -ج  (10: 6) -ب   (10: 4) -أ 

 

 "ولكننا نشتهى أن كل واحد منكم يظهر هذا ...... عينه ليقين الرجاء إلى النهاية "   -42

 الكمال -ج  اإلجتهاد -ب   الصبر -أ 

 

 لما وعد هللا إبراهيم أقسم بنفسه وذلك ألنه ..... فأنه  -43

 كل ما سبق -ج ليؤكد صدق ما وعد به -ب أن يقسم بهلم يكن له أعظم  -أ 

 

وعد هللا إبراهيم ببركات كثيرة ونسل يصعب إحصاءه لكثرته أذكر الشاهد الذي    -44

 يوضح هذا ...... 

 (20: 6) -ج  (4: 6) -ب   (14: 6) -أ 

 

( 6اإلنسان المؤمن المواعيد كما وضح بولس الرسول في ص )شرط أن ينال   -45

...... 

 التأني  -ج  المحبة -ب   التواضع -أ 

 

ب( الذي يلقي في البحر ليثبت لبالمرساه )بالهالمسيح شبهة بولس الرسول   -46

 السفينه في القاع وال تبعدها األمواج على الشاطئ هو ...... 

 الرجاء -ج  السالم -ب   الجهاد -أ 

 

 ......قد جلس فى يمين عرش العظمة في السماوات جلس بمعنى    -47

   دوامة في المجد  -ب   أستقر  -أ 

 كل ما سبق صحيح  -ج 

 

 ......" تعنى يمين"  -48

 ال شيء مما سبق -ج  المجد والقوة  -ب  يمين العرش  -أ 
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 ......عرش العظمة أى   -49

 سبقال شيء مما  -ج  كرسي  -ب  الكرامة العظمى  -أ 

 

 ......خادماً لألقداس "األقداس"   -50

  هو عرش هللا السماوي  -أ 

 الذي كان يرمز إليه قدس األقداس في خيمة األجتماع      -ب 

 كل ما سبق صحيح -ج 

 

  تعنى ان"عهد أعظم"   -51

 عهد النعمة التي تسند اإلنسان في تنفيذ الوصية  -أ 

  عهد الناموس الذي يحكم على ضعف اإلنسان وتقصيره  -ب 

 كل ما سبق صحيح  -ج

 

 "أجعل نواميسي في ...... "  -52

 نفوسهم   -ج  أذهانهم  -ب   قلوبهم  -أ 

 

  "وأكتبها على ......"  -53

 عقولهم -ج  نفوسهم  -ب   قلوبهم  -أ 

  

 "وأنا أكون لهم ...... وهم يكونون لي شعباً "  -54

 مخلصاً  -ج   أباً  -ب   إلهاً  -أ 

 

 "ال يُعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائالً ...... الرب "  -55

 أعبد -ج  أعرف  -ب   هوذا  -أ 

  

  "ألني أكون ...... أثامهم"  -56

 ساتراً لـ -ج  صفوحاً عن  -ب  مخلصاً لـ  -أ 

 

  "ال ...... خطاياهم وتعدياتهم فِما بعد"  -57

 أستر -ج   أذكر  -ب   أنسى  -أ 

  

 "أنا ...... يقول الرب "  -58

 أهملتهم  -ج  عقبتهم  -ب   تركتهم  -أ 
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  هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع   -59

 بيت يهوذا ...... جديداً  

 ناموساً  -ج   زمناً  -ب   عهداً  -أ 

 

 ......كان السيد المسيح رئيس الكهنة من سبط   -60

 بنيامين  -ج  يهوذا  -ب   الوي  -أ 

 

 ......ملكي صادق كان ملك   -61

 مصر  -ج  يهوذا  -ب   أورشليم   -أ 

 

 بارك ......   -62

  ملكى صادق إبراهيم  -ب إبراهيم ملكي صادق  -أ 

 كل ما سبق صحيح  -ج 

 

 أعطى ......   -63

 إبراهيم العشور لملكي صادق  -أ 

   ملكي صادق العشور لـ إبراهيم -ب 

 بق صحيحكل ما س -ج

 

 ......معنى أسم ملكى صادق    -64

 كل ما سبق صحيح -ج           ملك السالم -ب   ملك البر  -أ 

 

 ......يدخل رئيس الكهنة قدس األقداس مره في السنة وذلك في عيد   -65

 الفصح  -ج  الحصاد  -ب   الكفارة  -أ 

 

 ......وقت اإلصالح في األصحاح التاسع يعبر عن   -66

 الوقت الحاضر -ج  وقت الصالة -ب  الفداء على الصليب -أ 

  

 ......الحجاب األول يفصل القدس عن   -67

 تابوت العهد -ج الدار الخارجية  -ب  قدس األقداس  -أ 

  

 ......لقدس والحجاب يعلن هللا أن الطريق إلى قدس األقداس بوجود ا  -68

 غير مفتوح -ج  مستحيل  -ب   مفتوح  -أ 

 

 ......الكاروبين رتبه مالئكية ترمز إلى   -69

 قوة هللا  -ج  رحمة هللا  -ب   عدل هللا  -أ 
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 ......يرمز الحجاب إلى   -70

 الذبيحة   -ج   الخطية  -ب  المسيح  -أ

 

 ......المسيح قدم نفسه ذبيحة لكي  -71

 والموت  الخطيةسلطان يبطل  -أ 

 االثنين معاً  -ج     يبطل الذبائح  -ب

 

 ......وسيط العهد الجديد هو  -72

 المسيح  -ج  الذبائح  -ب  رئيس الكهنة  -أ

 

 ......إلى  بالغفران في الكنيسة فهم ال يحتاجون بعد تمتع المؤمنين -73

 ال شئ مما سبق -ج القديم  العهد تقديم ذبائح وقرابين -ب   تقديم توبة -أ

 

 ......الكاهن األعظم على بيت هللا هو   -74

 المسيح  -ج  هارون النبي  -ب  رئيس الكهنة  -أ

 

  موسى فعلى ...... يموت بدون رأفة" من خالف ناموس" -75

 شاهد واحد -ج  شهود اربعة  -ب  او ثالثة   دينشاه -أ

 

 الثقه بما يرجي واإليقان بأمور ال ترى هو ......   -76

 اإليمان  -ج  المحبة  -ب   الرجاء  -أ 

 

 ...... شهد هللا لهابيل بأنه  -77

 قلبه حسب قلب هللا  -ج   بار  -ب   صادق  -أ 

 

 هابيلبعد قتل قايين ألخيه هابيل ظل   -78

 يتعذب  -ج   يحبه  -ب  إيمانه يشهد له  -أ 

 

 نقل هللا أخنوخ إلى السماء ولم يرا الموت ألنه  ......  -79

 من هللامالك ألنه  -ج قد أرضى هللا في حياته  -ب  طلب من هللا ذلك  -أ 

 

 تعلم هابيل من أبيه آدم أنه سينال رضا هللا بتقديم ......  -80

 مال وفضه -ج  أثمار األرض  -ب  ذبائح حيوانية  -أ 

 

 تبرر هابيل أمام هللا من أجل ......   -81
 صالته -ج  قوتة وجبروته  -ب  إيمانه وطاعته  -أ 
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 ال يمكن إرضاء هللا بدون ...... ( 6: 11فى )  -82

 صوم -ج  إيمان  -ب   صالة  -أ 

  

 أعلن هللا لنوح أنه سيهلك العالم بطوفان ......  -83

 فخاف وآمن بكالم هللا وبنى برجاً عالياً  -أ 

                  لم يهتم بكالم هللا  -ب

 آمن بكالم هللا وبنى فلكاً لخالص بيته -ج

 

  "صار نوح وارثاً ...... الذي حسب اإليمان"  -84

 الملكوت -ج   للبر  -ب   التقوى  -أ 

  

 ( تدل هذه اآلية على ......8: 11فخرج إبراهيم وهو ال يعلم إلى أين يأتي )عب  -85

 كالهما صحيح  -ج إيمان إبراهيم بكالم هللا  -ب  طاعة إبراهيم هلل  -أ 

 

 من الذي تغرب في أرض الموعد باإليمان ......  -86

 إبراهيم  -ج   نوح  -ب   لوط  -أ 

 

 نسل وكان عمرها ...... أخذت ساره قدرة على إنشاء  -87

 واحد وتسعين -ج  تسعين عاماً  -ب  عاماً  تسعه وثمانين -أ 

 عاماً 

 

 قدم إبراهيم إسحاق إبنه كذبيحة هلل ......  -88

 بعدم إيمان -ج باإليمان والطاعه  -ب  بالضجر والحزن  -أ 

  

 آمن يوسف بوعد هللا لذلك طلب من أخوته أن ......  -89

كالهما  -ج  يدفنوه في مصر  -ب  معهم  مه  اعظ يأخذوا -أ

 خطاء

 

 أختار المذلة والعبودية مع شعب هللا أفضل من الشهوات األرضية ......  -90

 بولس  -ج  يوسف  -ب   موسى  -أ

 

 ( يطلق عليه إصحاح ......11)عبرانيين   -91

 الرجاء -ج  اإليمان  -ب   الجهاد  -أ
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 أحتمل القديسين اآلماً كثيرة من أجل محبتهم في هللا  لذلك ......  -92

 ال يستحق العالم وجودهم فيه  -أ 

 يستحق العالم وجودهم فيه  -ب

 لم يعيشوا كثيراً  -ج

 

 تاه األباء من أجل الرب في ......  -93

 البراري والجبال وشقوق األرض  -ب   العالم  -أ

 بالد بعيده  -ج

 

 حثنا على ...... ( ي12األصحاح )  -94

 محبة اآلخرين  -أ

 الصالة -ج   وخدمة اآلخرينالجهاد الروحي  -ب

  

 وصف القديس بولس أبطال اإليمان الذين صاروا في السماء بـ ......  -95

 السحابة -ج  السماء  -ب   البحر  -أ

  

 لمن ننظر في اإليمان وجهادنا الروحي ......  -96

 إلى رئيس اإليمان ربنا يسوع  -أ

 إلى المالئكة  -ج     إلى أنفسنا  -ب

 

 ( ......12ر كما نفهم من )عب بأي شيء نحاض  -97

 بالصالة -ج بالصبر في الجهاد  -ب   بالمحبة  -أ

  

 أي شيء أستهان به الرب يسوع في الصلب ...... -98

 بالشجاعة -ج  بالقوة  -ب  بالخزي والعار  -أ

 

 فكر دائماً في ......عندما نضعف ونتعب من مواصلة جهادنا الروحي ن -99

    الموت  -أ

 أحتمال المسيح عذابات الصليب من أجل خالصنا  -ب

 راحة أجسادنا -ج

  

 يشجعنا الرسول بولس على مواصلة الجهاد الروحي بمقاومة ...... -100

 الذات  -ج  الشهوات  -ب  الخطية حتى الموت  -أ
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 ينصحنا الرسول بولس أن ال نحتقر تأديب الرب وال تيأس ألن ......  -101

 الذي يكره الرب يؤدبه  -ب الذي يحبه الرب يؤدبه  -أ

 الذي يعرفه الرب يؤدبه -ج

  

 ( تعنى ......8: 12نغول في )عب كلمة  -102

 أبناء هللا -ج أبناء غير شرعيين  -ب  أبناء شرعيين  -أ

  

 ...... تمسكنا بالرفضا رفضنا تأديب الرب إذ -103

 له نايعلن هللا بنوت -ج  يسامحنا هللا  -ب  يعلن هللا عدم بنوتنا له -أ

 

( كما جاء أيضاً فى 12: 12يحثنا الرسول بولس أن نقاوم الكسل واليأس )عب  -104

 (1: 35)إشعياء  -ج ( 3: 35)إشعياء  -ب ( 6: 35)إشعياء  -أ

 

 واإللتصاق به وهو ......وضع الرسول بولس شرط لمعاينة هللا  -105

 القداسة  -ج  اإليمان  -ب  الصالة  -أ

 

 طلب عيسو البركة بدموع ولكنه لم يأخذها ألنه ......  -106

  لم يبكى ألجل التوبة بل ألجل البركة المفقودة  -أ

 كان صغير السن  -ج    كان كارهاً ألخيه  -ب

 

 ( هم ......23: 12المقصود باإلبكار القديسين فى )عب  -107

 القديسين الُصغار  -ب  شهداء بيت لحم  -أ

 القديسين الذين أكملوا جهادهم ونالوا بركات روحية -ج

  

 يحذرنا الرسول بولس من األرتداد عن اإليمان بالمسيح جاء ذلك ...... -108

 (8: 12)عب  -ج ( 25: 12)عب  -ب  ( 13: 12)عب  -أ

 

وصف القديس بولس الخدمة التي نخدم بها هللا ونحن نستعد للملكوت األبدي   -109

 بأنها...... 

 كالهما صحيح -ج بخشوع وتقوى وبر  -ب  ترضي هللا  -أ

 

 ( أن ......13ينبهنا الرسول بولس فى )عب   -110

 ال ننسي العطاء -ج ال ننسى الصالة  -ب ال ننسى إضافة الغرباء  -أ

 

 مالئكة وهم ال يدرون ......الذى أضاف أناس  -111

 آدم  -ج  إبراهيم ولوط  -ب   نوح  -أ
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 الذى يجب أن يكون مكرماً عند كل أحد هو ...... -112

 الذات  -ج  األهل  -ب   الزواج  -أ

 

 الرسول بولس لعدم التعلق بالمال والبعد عن الطمع جاء ذلك فى ...... ايدعون -113

 (5: 13)عب  -ج  ( 1: 13)عب  -ب  ( 15: 13)عب  -أ

 

ينبهنا الرسول بولس أن نتمثل بالمعلمين الروحيين واإلقتضاء بحياتهم  -114

 وإيمانهم وذلك فى ......

 (15:  13)عب  -ج  ( 7: 13)عب  -ب  ( 13: 13)عب  -أ

 

إن الرب يسوع ثابت ال يتغير ألنه هو األله الحقيقى اآلية التى تدل على ذلك  -115

 هى...... 

 (17: 13)عب  -ج  ( 8: 13)عب  -ب  ( 14: 13)عب  -أ

 

( يقول الرسول أنه غير مسموح لكهنة وخدام اليهود أن 10: 13)فى عب  -116

 يأكلوا من المذبح وذلك ألنهم ......

 يعتقدون أن الخالص بأكل الذبائح الحيوانية -أ

 كالهما صحيح -ج  ال يؤمنون أن الخالص بدم المسيح وحده  -ب

 

( الذبيحة التى كانت تحرق خارج المحلة هذه كانت ترمز 12: 13)عب  -117

 إلى...... 

  ال ترمز إلى شئ  -ب  عبور البحر الحمر  -أ

 إلى المسيح الذى ُصلب خارج أورشاليم لكى يقدينا بدمه -ج

  

( أشار القديس بولس بأنه بذبائح مثل هذه يسر هللا المقصود 16:  13فى )عب  -118

 ......بهذه الذبائح هى 

 أى الصلوات والتسابيح  ذبائح الشفاه -أ

 كالهما صحيح  -ج    ذبائح الرحمة وعمل الخير  -ب

 

 المقصود براعى الخراف األعظم ..... -119

 بولس الرسول -ج  موسى النبى  -ب يسوع المسيح له المجد  -أ

 

 ُكتبت هذه الرسالة إلى العبرانيين بيد ......  -120

 تيموثاوس -ج  بولس الرسول  -ب   تيطس  -أ
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    )×( او عالمة )√( ثانياً : ضع عالمة 

  )ثم انقل إجابتك إلى جدول اإلجابات( 
 

 ).....(   (عابر)دع اسم العبرانيين لليهود نسبه لجد أبونا إبراهيم  -1

 

 هللا هو المتكلم فى العهد القديم باألنبياء اما فى العهد الجديد  -2

 ).....(      فبالمسيح المتجسد 

 

 ).....( "بهاء مجده" "ورسم جوهره" هى كلمات إلثبات الهوت المسيح  -3

 

 ).....( المالئكة مخلوقات خلقها هللا فى وقت معين مثلما خلق باقى البشر  -4

 

 المالئكة يملكون قدرات متفوقة فى الفهم والحركة والعمل وهبها هللا  -5

 ).....(       لهم 

 

 ).....(  األبن لآلب فى الجوهرالبشر هلل مع بنوة  تتساوى بنوتنا نحن -6

 

 ).....(   ابتة فى المالئكة البر صفه متغيره فى المسيح وث -7

 

 ).....(   "الصانع خدامه رياحاً ومالئكته لهيب نار"  -8

 

 ).....(  المالئكة مخلوقات معرضة للخطأ بدليل سقوط بعضهم  -9

 

 خالص المسيح أعظم وأكمل من الخالص المقدم فى شريعة العهد   -10

 ).....(       القديم 

 

 ).....( خضع له الشعب اليهودى فقط لكن مات المسيح لفداء البشريه كلها و  -11

 

         رأى األب أن يبذل أبنه الحبيب لفداء أوالده ويوفى الدين أمام العدل   -12

 ).....(       األلهى 

 

 إن المسيح هو إبن هللا ومساوى فى الجوهر أما البشر أبناء هللا   -13

 ).....(       بالتبنى 

 

 ).....( من بركات التجسد إبطال سلطان الموت األبدى عن المؤمنين   -14
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 تجسد السيد المسيح لكى يشعر البشر أنه مثلهم فى طبيعته البشرية   -15

 ).....(  ويتقدم كرئيس كهنه ليقدم دمه على الصليب ليرفع خطايانا 

 

 ).....(   "يعين المساكينألنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن "  -16

 

 ).....(    "كسبحأخبر بأسمك آبائى وفى وسط البيت أ"  -17

 

 ).....(   كان موسى أميناً فى رعايته للشعب ومدبر لهم   -18

 

 ).....( ال يوجد فرق بين أمانة موسى وأمانة المسيح فى بناء البيت   -19

 

         اتساع امانة شخص ربنا يسوع المسيح )بانى الكل( عن موسى   -20

 ).....(      وإمانتة على بيت اسرائيل 

 

          ية كسيد وكذلك لم يدخل موسى لم يدخل المسيح إلى ممتلكات أب  -21

 ).....(       لشعب اسرائيل كخادم

 

 ).....( الشعب الخارج من مصر لم يدخل إلى الراحة بسبب ضعف القائد   -22

 

   يمانه فقد ما وعدهم كان موسى أميناً ولكن الشعب بعصيانه وعدم إ  -23

 ).....(       به هللا 

 

 ).....(   التوبة فى جوهرها إلتجاء القلب إلى هللا نفسه   -24

 

             تحدث الرسول عن يشوع فى اإلصحاح الرابع الذى دخل بالشعب   -25

 ).....(     إلى أرض الموعد حيث الراحه 

 

              بروح البنوه نحرص إن كان هللا كأب قدم لنا دم أبنه ثمناً لخالصنا ف  -26

 ).....(   لئال  نحرم من هذا الخالص على نقاوة القلب 

 

 ).....(    يخيب رجائنا بسبب عدم إيماننا وتهاوننا  -27

 

 ).....(   خلق هللا العالم فى ستة أيام وأستراح فى اليوم السابع   -28

 

 ).....(    ى يسوع أبن هللا ف الحقيقيةالراحة   -29
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             يقصد  ( "مجرب فى كل شئ مثلنا بال خطية"15: 4فى اآلية )  -30

           بها ان مسيحنا ليس الهاً بعيداً عنا فهو احتمل األالم مثلنا ليشعرنا 

 ).....(       بقربه إلينا

 

 ).....(  لشعب فقطيقدم رئيس الكهنه القرابين والذبائح عن خطايا ا  -31

 

 ).....( أخذ السيد المسيح وظيفة رئيس الكهنه من نفسه ألنه بار وقدوس   -32

 

 ).....(  ذكر الكتاب المقدس عن كهنوت ملكى صادق ونسبه وموته   -33

 

   أقام هللا بالالهوت الناسوت )المسيح المتجسد( من الموت ألنه  -34

 ).....(    كان متحد بة حتى وهو فى القبر 

 

 ).....(  كان كهنوت هارون مؤقتاً بتقديم الذبائح التى ترمز للمسيح   -35

 

          يوبخ بولس المسيحيين من أصل يهودى لعدم إدراكهم للكالم   -36

 ).....(      العميق عن المسيح 

 

              لدخول نسان من االتمسك بحرفية الكلمة أو الطقس والعقيدة تحرم اإل  -37

 ).....(   إلى أعماق اإليمان الحقيقى والنمو الروحى 

 

 ).....( ألنه طفلى هو عديم الخبره فى كالم البر كل من يتناول الطعام القو  -38

 

           الكالم العميق عن الحياة المسيحية يعطى للثابتين فى اإليمان رفض   -39

 ).....(       الشر 

 

             يقبلون بسهوله ما ينمى عالقتهم باهلل المهتمون بخالص نفوسهم   -40

 ).....(   وال يتوقفون عند مناقشة أساسيات باإليمان 

 

 ).....( التوبة واإليمان يمثالن أساس أستعداد اإلنسان للدخول إلى المسيحية  -41

 

 ).....(  القيامة والدينونة هم رجاء اللذين بدأوا فى الحياة المسيحية   -42

 

           ( "ذاقوا الموهبة السماوية" يقصد بالموهبة 4: 6فى اآلية )  -43

 ).....(    حلول الروح القدس من خالل الميرون 
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      يُعاد معمودية اإلنسان مرة ثانية فى حالة إرتداده عن اإليمان   -44

 ).....(       عند رجوعه المسيحى

 

        الذين أمنوا وعاشوا مع المسيح فتره ثم إرتدوا وسقطوا فى خطايا   -45

 ).....(  مختلفه فأنهم مرفوضون من هللا حتى بعد توبتهم ورجوعهم 

 

      شجع بولس الرسول المؤمنين على خدمة المحتاجين واألهتمام   -46

 ).....(  باألعمال الصالحه فهى دليل إيمانهم ورجائهم فى هللا 

 

           لتشجيع لآلخرين فى معظم األحيان يكون أقل قبوالً وفاعلية فى ا  -47

 ).....(     الناس من العتاب والتوبيخ 

 

         يسمح هللا بالقسم بأسمه بين الناس لتأكيد الحقائق لسماعهم أو   -48

 ).....(     ليؤكدوا أتفاقهم وعودهم 

 

         رئيس الكهنه الالوى البد أن يقدم ذبائح دموية للتكفير عن نفسه   -49

 ).....(   وشعبه أمام هللا وهى ترمز للسيد المسيح  

 

 ).....(    كل ما فى خيمة اإلجتماع هو مثال ورمز   -50

 

           "خدمةذبيحة السيد المسيح على الصليب بدالً من الذبائح الحيوانية   -51

 ).....(        "أفضل

 

         العجل الذهبى  العهد وعبدوا بعد ان حررهم من عبودية مصر خانوا  -52

 ).....(   (8) إصحاح  فغضب عليهم هللا وتخلى عنهم كلياً ليتوبوا

 

 ).....(  المسكن األول هو قدس األقداس وال يدخله إال رئيس الكهنه   -53

 

 ).....(  يحتوى قدس األقداس على تابوت العهد ومبخره من الفضه   -54

 

 ).....(   ول كل حين صانعين الخدمة"يدخل الكهنه إلى المسكن األ"  -55

 

 ).....(  يوجد داخل تابوت العهد المن وعصا موسى ولوحى العهد   -56

 

 .().... ترمز المناره إلى الروح القدس وتوجد على يمين الداخل اإلى القدس   -57
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 ).....(     يوجد خبز الوجوه داخل القدس   -58

 

 ).....(    يلزم بيان موت الوصى" حيث توجد وصيه"  -59

 

 ).....(     "بدون سفك دم تحصل المغفرة"  -60

 

 ).....(    "مخيف هو الوقوع فى يد هللا الحى"  -61

 

 ).....( إن الذبائح الدموية هى لتطهير القلوب من كل خطية وال يلزم تكرارها   -62

 

 ).....(  القداسه تتم بمشيئة هللا فى صلب المسيح وفدائه لنا   -63

 

      يجب أن نالحظ بعضنا بعضاً للتحريص على المحبة واآلعمال "  -64

 ).....(        "الحسنة

 

 ).....(   كانت ذبائح العهد القديم ال ترمز إلى السيد المسيح   -65

 

 ).....(    اجازى يقول الرب" لى األنتقام أنا"  -66

 

 ).....(   جميع المخلوقات خلقت من العدم بأمر هللا   -67

 

 ).....(    قايين لم يؤمن بتعليم هللا وقدم من أثمار األرض   -68

 

 ).....(  لك كان وسيلة التبشير ليتوب البشر ولذلك أمنوا بكالم نوح وتابوا الفُ   -69

 

 ).....(  سكن إبراهيم الخيام من أجل هللا وألنه كان متعلق بالمدينة الباقية   -70

 

          تقديم إسحاق وهو أبن وحيد ألبيه إبراهيم كان مثاالً ورمز للمسيح   -71

 ).....(                  الفادى على الصليب 

 

 ).....(    "يعقوب فقط من أجل أمور عتيدةبارك إسحاق  أليمانا"ب  -72

 

 ).....( باإليمان بارك يعقوب أبن يوسف الكبير واضعاً يده اليمنى عليه   -73

 

 ).....(   والدى موسى خاشياً أمر الملك ولم يخفوا موسى   -74
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 ).....( خفياه ثالثة أشهرهللا على حفظ موسى فأ موسى آمنوا بقدرة والدى  -75

 

 ).....( باإليمان عاش يوحنا المعمدان تائهاً فى البرارى وشقوق األرض   -76

 

       ( لم ينالوا الموعد على األرض ألنهم 11أبطال اإليمان فى )عب   -77

 ).....(      ينتظرون ملكوت أبدى 

 

         ( تشهد لإليمان 12حياة القديسين من أضطهاد وعذاب فى )عب   -78

 ).....(     العملى فيجب أن نحتذى بهم 

 

        ( أسم يسوع دون أن يذكر 2: 12ذكر القديس بولس فى ) عب   -79

 ).....( بر على اآلآلم نسان الذى جاهد مثلنا وصالمسيح وذلك أنه أبن اإل

 

 ).....( الضيقات تأتى بسماح من هللا إلصالح أخطأنا ونمو حياتنا الروحية   -80

 

 ).....(    تأديب الرب ألوالده دليل على البنوه لهم   -81

 

 ).....( من منظر الجبل المخيف قال موسى انا مرتعب جداً ومرتجف   -82

 

          ( القديسين الذين أكملوا حياتهم  12وصف القديس بولس فى )عب   -83

 ).....(  بنعمة هللا ووصلوا إلى السماء بأنهم أرواح أبرار مكملين 

 

المقصود بأن المسيح له المجد وسيط العهد الجديد ألنه صالح اإلنسان               -84

 ).....(    مع هللا بدمه المسفوك على عود الصليب 

 

  ( ألن 24: 12دم المسيح يتكلم أفضل من دم هابيل كما جاء فى ) عب   -85

 ).....(   دم المسيح يعلن خالص وغفران المؤمنين به 

 

           هللا يدعونا لعدم القلق يهبنا ما يكفينا وال يتركنا أبداً كوعده لنا فى   -86

 ).....(      ( 5: 13)عب 

 

    ( ينبهنا الرسول أن ال ننساق وراء تعاليم غريبة 9: 13فى )عب   -87

       والمقصود بها التعاليم اليهودية التى تعلن عدم كفاية ذبيحة المسيح 

 ).....(       للخالص 
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 ).....( ( هو المكان الذى يسكن فى األنبياء 13المقصود بالمحله فى )عب   -88

 

       المقصود )بالعتيدة( "نا نطلب العتيدةليس لنا هنا مدينة باقيه لكن"  -89

  ).....(      أورشليم السمائية 

 

   ( نتعلم من كالم القديس بولس أن نكون لطفاء 18: 13)عب   -90

 ).....(    ومتواضعين فى كالمنا مع اآلخرين 

 

 ).....(     ُكتبت هذه الرسالة من أسبانيا   -91
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 التوصيلثالثاً : 

 (30)..../  )وصل ثم انقل إجابتك إلى جدول اإلجابات(
 

 

 

 

 )الصفه الخاصه بالمسيح مع اآلية المناسبه له(

 األول : 

 

 اآلية الصفه

 "أنت أبنى وأنا اليوم ولدتك" أ السجود 1

 "تسجد له كل مالئكة هللا" ب األزلية 2

 "به عمل العالمين" ج السلطان 3

 أكون له أباً وهو يكون لى أبناً""أنا  د الطبيعة 4

 "أحببت البر وأبغضت األثم" هـ الخالق 5

"أجلس عن يمينى حتى أضع أعدائك  و برال 6

 موطئاً لقدميك"

 "هى تبيد ولكن أنت تبقى" ى اتالثب 7

 

 

 

 

 

 الثانى :  

 المقصود بها () وصل الكلمة 

 

 المقصود بها الكلمة

 الصليبعلى  أ أكليل المجد والكرامة 1

 كل من يؤمن به ينال الخالص ب أكليل الحب 2

 بقيامته وصعوده الى السموات ج أكليل النصره 3

 إذ بموته داس الموتعلى الشيطان  د ألجل كل واحد 4
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 الثالث : 

 )وصل بين كل بطل من أبطال اإليمان وعمل اإليمان فى حياته(

 

 )ب( )أ(

 حياة مقدسة نقيهصنعوا براً وعاشوا  ج دانيال 1

 نالوا المواعيد د شمشون 2

 قهروا ممالك هـ داود 3

 سدوا أفواه أسود ك جدعون 4

 أستير ومردخاى و أطفاؤا قوة النار 5

نجوا من حد  6

 السيف
 الفتيه الثالثة ص

 رجموا  ن إشعياء النبى 7

 شر بمنشارن س زكريا الكاهن 8

 تقوا من ضعف ر إيليا النبى 9

 بين مذلينوفى جلود غنم مكر طافوا ز يهوديت 10

 

 

 

 

 

 الرابع :  

 وصل بين العمود )أ( ، )ب(

 

 )ب( )أ(

 ألنها قبلت الجاسوسين بسالم ج باإليمان سقطت أسوار 1

باإليمان راحاب لم تهلك مع  2

 العصاه 
ة عإريحا بعد ما طيف حولها سب د

 أيام

 كما فى اليابسهالبحر األحمر  هـ باإليمان صنع الفصح 3

 ألن هللا يدافع عنا ويحمينا و باإليمان أجتازوا فى 4

باإليمان ال تخشى التهديدات  5

 والمشاكل
ورش قوائم البيت بدم خروف  ل

 الفصح
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 الخامس : 

 وصل بين العمود )أ( ، )ب(

 

 )ب( )أ(

 باع بكوريته ألجل أكله وأحده 1

 (16: 12)عب
 (24: 4تثنية ) ج

 عيسو  هـ (14: 12)عب       السالم أتبعوا 2

 مع الجميع ك (15: 12)عب يطلع أصل مرارة 3

انحراف اإلنسان عن اإليمان  س (29: 12عب)    إلهنا نار أكله 4

 وأصراره على الخطية
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 مسابقة

 رسالة العبرانيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...............................................األسم : 

 303الدرجة :   .............  /   

 مسلسل االستالم : ................................
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  (120)..../   أوالً: أختار اإلجابة الصحيحة
  

 

  ب أ  ج ب أ  ج ب أ  ج ب أ 

1    31    61    91    

2    32    62    92    

3    33    63    93    

4    34    64    94    

5    35    65    95    

6    36    66    96    

7    37    67    97    

8    38    68    98    

9    39    69    99    

10    40    70    100    

11    41    71    101    

12    42    72    102    

13    43    73    103    

14    44    74    104    

15    45    75    105    

16    46    76    106    

17    47    77    107    

18    48    78    108    

19    49    79    109    

20    50    80    110    

21    51    81    111    

22    52    82    112    

23    53    83    113    

24    54    84    114    

25    55    85    115    

26    56    86    116    

27    57    87    117    

28    58    88    118    

29    59    89    119    

30    60    90    120    
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 (91)..../    )×( او عالمة )√( ثانياً : ضع عالمة 
 

 

 × √ م × √ م × √ م × √ م

1   24   47   70   

2   25   48   71   

3   26   49   72   

4   27   50   73   

5   28   51   74   

6   29   52   75   

7   30   53   76   

8   31   54   77   

9   32   55   78   

10   33   56   79   

11   34   57   80   

12   35   58   81   

13   36   59   82   

14   37   60   83   

15   38   61   84   

16   39   62   85   

17   40   63   86   

18   41   64   87   

19   42   65   88   

20   43   66   89   

21   44   67   90   

22   45   68   91   

23   46   69      
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  (03)..../     ثالثاً : التوصيل
   

 

 

 االول
1 2 3 4 5 6 7    

          

           

 الثانى
1 2 3 4       

          

           

 الثالث
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

           

 الرابع
1 2 3 4 5      

          

           

 الخامس
1 2 3 4       
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