
  إلى العبرانيينرسالة ال
  

  يسوع فوق كل مقارنة
  

  ًلقد صنع لك طريقا فاتبعه بغض النظر عن التكلفة
  

  و تاريخ الكتابةالكاتب 
  

اوبينما يعتقد ال. لم يفصح الكاتب عن شخصيته بعض اآلخر أن كاتبھ د ال ا أو  ھوبعض أن بولس ھو كاتب ھذه الرسالة، ويعتق ا أو لوق  برناب
  .م70، 60ذه الرسالة بين عامي وقد كتبت ھ. أبولس

  
    والغرض من الكتابةالمرسل إليه

  
دوھا في العھد القديم من تبدو الرسالة إلى العبرانيين كتحذير لليھود األوئل الذين آمنوا، إذ كادوا ينجرفون للعودة  إلى طرق حياتھم التي تعو

  .ضطھاد واألوقات الصعبةجراء اإل
  

  العبرانيينكيف تقرأ رسالة 
  
ًواجه جميعا اإلحباطات والعراقيل واإلغراءات، فرحلتنا الروحية ليست دائما ھادئةن ات، روسف. ً ذه األوق ل ھ  العبرانيين يمنح المعونة في مث

امن الخ اثر ومك د المع ى عدم اإلًأوال بتحدي شجيعنا عل ا بت سالمًطر، وثاني ذين جاءو. ست ؤمنين ال ى الم الة إل ذه الرس د كتبت ھ ة افق  من خلفي
ات دية، وقد تعرضوا لإلويھ ى الثب ان، فيحثھم الكاتب عل ي عن اإليم دأ بعضھم يفكر في التخل ضطھاد بسبب إيمانھم، وبسبب تلك المحن ب

  .بغض النظر عن الثمن
  

، ومن  بيسوع، فھو أفضل من المالئكة، وأفضل من موسىساطة حقيقية أنه اليوجد شيء يقارنوالسبب الذي ينبغي أن يدفعھم للثبات ھو بب
ًفھو حقا قد أسس عھدا أفضل بوعو. يشوع، ومن ھارون، وأفضل من ملكي صادق دم ذبيحة أفضل، دً ه ق شأ راحة أعظم ألن  أفضل، وقد أن

ان ال. ًأال وھي حياته ھو شخصيا سوع يظل ھو موفي الحقيقة فإنك إذا راجعت كل أبطال اإليم إن ي ذكورين في األصحاح الحادي عشر، ف
  .ضل شخص بل ھو األفضل بما ال يقاسففھو أ) 2:12 (ًدائما إلى يسوعأن نظل متطلعين ب ولھذا يج. األفضل

  
ك ابحث في الصورالحية التي استخدمھا الكاتب من سيح، والحظ تل سوع الم ديم ليصور عمل هللا من خالل ي ي العھد الق دعوة الحارة الت  ال

ديمً المؤمنين ليستمروا متمسكين بالعھد الجديد بدالقدمت لليھود ين طقوس .  من ارتدادھم إلى العھد الق ات ب د من المقارن د الكاتب العدي ويعق
ى . شريعة العھد القديم واإليمان في العھد الجديد ة عل ي النھاي وتأكد من قراءتك قصص ھؤالء الذين عاشوا حياة رائعة باإليمان متحملين حت

  .إذ يحتويان على تعليم أساسي لنموك المسيحي) 13،12(واقرأ األصحاحين ). 11أصحاح (الرغم من اآلالم والصراعات 


