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جنيل مرقس  اتبع الس ّيد: دروس لتالميذ املس يح من ا 

 

 1الصفحة 

 

 من ا جنيل مرقس املس يح دروس لتالميذ: اتبع الس يّد

مة املساق  ُمقّدِّ

بعضهم بناة حضاراٍت عسكرية عظمية، و واسرتاتيجيات  متتلئ صفحات التارخي بقصص ال بطال ... بعضهم واضعو خطط

وا بربكة اذلاكء احملض ومواهب وقدراٍت فائفة. ولكن من أ عاماًل بطولية جريئة، وبعضهم حظ ، وبعضهم أ جنزواخادلة عظمية

د  بني لك العظامء اذلين داست أ قداهمم أ رضنا، اكن ليسوع املس يح الربوز والصدارة وسط لك هؤالء. ليس يسوع جمرَّ

"، اذلي يقول ل تباعه: "أ ان هو الطريق واحلق واحلياة. ليس أ حٌد يأ يت بطٍل من أ بطال التارخي،  ولكنّه "الس يد"، "املعمّلِّ

ىل ال ب ا ىل يب" )يوحنا  نّه وحده الس يد اذلي ينبغي أ ن نتبعه!6: 14ا  ن اكن هو فعاًل ما قاهل عن نفسه، فا   (. وا 

ع هذا املساق " ب يسوع تالميذه االثين عرش ال وائل، وكيف منا د"، هبدف أ ن يساعدك يف فهم كيف درَّ يّ الس ّ  اتبعُوضِّ

مياهنم به. وحنُن نفرتض أ نك حصلت عىل بعض التدريب ال سايس يف التلم ذة، وقد فهمت وأ تقنت هؤالء يف فهمهم هل وا 

 ساس ية اليت متكِّّن اال نسان من بدء عيش احلياة املس يحية. وحنُن نأ مل أ نك مس تعدٌّ ال ن ل ن ترتقي يفاملواضيع ال  

بأ ن تالحظ حبرٍص وانتباه كيف جتاوب لتلمذة ا ىل مس توى أ عىل. وأ حد أ فضل الطرق يف معل هذا هو يف امسعاك 

ىل يسوع وتالميذه عرب  ننا يف هذا املساق سننظر ا  التالميذ ال وائل مع يسوع حني اكن ساكنًا يف أ رضنا. وذلا، فا 

جنيل مرقس.  عدسات ا 

جنيل مرقس )روايته حلياة يسو  حتصل عىل بصرية وفهٍم لشخص يسوع املس يح، فتكتشف َمن هو  سوفع(، وبدراسة ا 

ىل أ ن تكون عليه وتعمهل. عند قراءة هذه اللكامت، قد تبدو ال مور بس يطة،  ابحلقيقة، وتدرك ما يدعوك كتلميٍذ هل ا 

ن اتّباع ولكّن هذا ال مر اكن يشلّكِّ حتّداّيً عظاميً للتالميذ ال وائل، وس يكون كذكل لنا أ يضًا. فكام  سرنى بعد قليل، فا 

رادة هللا وحنياها.  فنا لّك يشء، ل نّه ال يقبل شيئًا أ قل من تسلمينا الاكمل ال راداتنا لنقبل ا  يسوع املس يح يف التلمذة س يلكِّّ

ومع هذا، فا ن اذلين مه مس تعّدون وراغبون بأ ن ينكروا أ نفسهم وحيملوا صليهبم ويتبعوه، دلهيم الكثري جدًا لريحبوه. 

ناك ملكوٌت أ ٍت س يكون حتَت سلطان وُحمك يسوع املس يح نفسه، واذلين ساروا بأ مانة يف طريق اتّباع الس يد، فه 

 س ُياكفَأ ون أ بداًي ابلمتتنع ابحلمك معه يف اجملد.

 

 أ س باب تدعوك دلراسة هذا املساق

م د". السبب ال ول و يّ الس ّ  اتبعقد توجد عند البعض أ س باب كثرية دلراسة هذا املساق، " ال مه هو أ ن هذا املساق ُمصمَّ

ك تقديٌر أ عظم لشخصه، فليس هو خملِّّص يهبدف مساعدتك يف أ ن حتصل عىل فهم أ معق ليسوع املس يح وليصري دل

ه ال ن دعوته للرجال والنساء، مثكل، ل ن يكونوا تالميذ أ مناء  اجلنس البرشي حفسب، بل وهو الرب احلّي، اذلي يوّجِّ

جنيل مرقس  ر ا  يسوع بوضوح اتّم بصفته الرب عىل ال مراض والطبيعة وال رواح الرّشيرة. لك يشٍء خيضع هل. يصّوِّ

م حياته فديًة  نّه يقّدِّ ل جل لسلطته وأ مره. ومع هذا، هو منوذج القائد اخلادم اذلي حيب ال خرين وخيدهمم يف تواضعٍ اتّم. ا 

 فسه.كثريين، وقيامته يه ادلليل اذلي يؤكِّّد حقيقة ما اّدعاه بشأ ن ن 

م ليساعدك يف أ ن تمنو كمتليٍذ هل يف عامل اليوم. ولكّن اتّباع يسوع املس يح كتلميٍذ هل ليس ابل مر السهل.  هذا املساق ُمصمَّ

سهاًل للتالميذ االثين عرش ال وائل، وليس سهاًل للمس يحّيني احلقيقينّي اليوم. حفّت نكون ما يريدان أ ن  هذا مل يكن
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رادته، وأ ن نكون مس تعّدين لعمل ما يدعوان علينا أ ن نتخىّل ع ،نكونه رادتنا لنعمل ا  معهل، همام اكن حّّت لو عين ا ىل ن ا 

ذكل خرساننا حياتنا ل جهل. كام أ ن علينا أ ن نتعملَّ التخّّل عن أ فاكران العاملية عن القيادة والعظمة لنصري خّدامًا لل خرين 

تطيع أ ن حنيا احلياة املس يحية بقوتنا. وذلا علينا أ ن حنيا ابال ميان ونعمتد نتّصف ابلتواضع. وأ خريًا، ينبغي أ ن ندرك أ ننا ال نس  

 ابلاكمل عىل يسوع املس يح يف لك ما نعمل وما نقول.

 

 أ هداف املساق

 يف هناية هذا املساق، سوف:

 يكون دليك فهٌم أ فضل ال جنيل مرقس من خالل دراسة هذا السفر دراسة نظامية. •

 يسوع املس يح بصفته املُعمّلِّ الس ّيد. يصري دليك تقديٌر معيق للرب •

ق املبادئ الكتابية اليت تتعلَّمها من مشاهدتك كيف درَّب يسوع التالميذ االثين عرش ال وائل • ، وذكل تطّبِّ

 حياتك وخدمتك. عىل

تكون أ كرث اس تعدادًا ملواهجة الضيق وال مل يف اخلدمة نتيجة رؤيتك جتس يدًا هلام يف حياة يسوع ويف دعوته  •

 اجلاّدة واجلذرية.التلمذة  ا ىل

 تمنّي حمبًة معيقة للرب يسوع من خالل تأ مكل مبوته عىل الصليب من أ جكل. •

 قيامة يسوع املس يح من املوت.حقيقة ل املس يحية بفض وصوابية تصري أ كرث اقتناعًا حبق •

 

ِّّف املساق  مؤل

ر اتنر حاصل عىل شهادة املاجس تري . ادلكتو (Dr. J. Paul Tanner)اتنرل وپو . چاكتب هذا املساق هو ادلكتور 

 ( وادلكتوراة يف اللغة العربية ودراسات العهد القدمي، وهو يتقن اللغات العربية وال رامية واليواننية. هلُ ThMالعايل )

س يف لكيات ومعاهد خمتلفة لالهوت حول العامل، وكتب ميعلت يفمخس وثالثني س نة  عىل خدمٌة تزيد  الكتاب املُقدَّ

خلدمة "التعلمي الكتايب ابالمتداد"  اتمن املقاالت يف ادلورايت املس يحية املتخّصصة، كام أ لَّف العديد من املساقالعديد 

(BEE World) .ق اً كتب تفسري  كام أ نه  Evangelicalلسفر دانيال مضن سلسةل "التفسري اال جنيّل التحقيقي" ) اً معمَّ

Exegetical Commentaryنتاجه ابلت س" )( اذلي يمّت ا   Logos Bibleعاون مع "برجميات اللوغوس للكتاب املُقدَّ

Software.) 

 

 ُمخّطط املساق

(، Internet Biblical Seminaryاذلين منمك يدرسون هذا املساق من خالل موقع "املعهد الكتايب عىل اال نرتنت" )

( الواقع يف أ عىل Course Outlineميكنمك يف أ ي وقٍت خالل دراس تمك أ ن تضغطوا عىل زر "خمطط املساق" )

 الصفحة من أ جل عرض خمطط املساق عىل يسار الصفحة.
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 وحدات ادلراسة

ن هذا املساق من أ ربعة عرش درسًا موضوعة يف ثالث وحدات:  يتكوَّ

 أ (6: 6 - 1: 1الوحدة ال وىل: خدمة يسوع ال وىل يف اجلليل )مرقس 

 45-1: 1: بداية خدمة يسوع العلنية: مرقس ادلرس ال ول

 6: 3 -1: 2ني الهيود: مرقس : حوارات يسوع ال وىل مع القادة ادلينيّ ادلرس الثاين

 34: 4 - 7: 3: رفض قوي من قادة الهيود متبوع بأ مثال امللكوت: مرقس ادلرس الثالث

 أ  6: 6 - 35: 4: مرقس الس ياديّ  سلطانه: معجزات يسوع اليت أ ظهرت ادلرس الرابع

كاملالوحدة الثانية:   (52: 10 -ب 6: 6يسوع يف اجلليل ورحلته ال خرية ا ىل أ ورشلمي )مرقس خدمة  ا 

 56 -ب 6: 6: مرقس 1: حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش، اجلزء ادلرس اخلامس

 30: 8 - 1: 7: مرقس 2: حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش، اجلزء ادلرس السادس

ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء ادلرس السابع  29: 9 - 31: 8: مرقس 1: رحةل يسوع ا 

ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء ادلرس الثامن  12: 10 - 30: 9: مرقس 2: رحةل يسوع ا 

ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء ادلرس التاسع  52-13: 10: مرقس 3: رحةل يسوع ا 

 (20: 16 - 1: 11أ ورشلمي: )مرقس الوحدة الثالثة: ال س بوع ال خري يف 

ي القادة ادلينينّي: مرقس ادلرس العارش ىل أ ورشلمي وحتّدِّ  34: 12 - 1: 11: وصول يسوع ا 

 37: 13 - 35: 12: حتّدي يسوع للقادة ادلينينّي وحديث جبل الزيتون: مرقس ادلرس احلادي عرش

 52-1: 14مرقس  ل الفصح ال خري:تسلمي يسوع وتناوُ خيانة و : ادلرس الثاين عرش

ذالهل: مرقس  ته: التحقيق مع يسوع وحمامك ادلرس الثالث عرش  20: 15 - 53: 14وا 

 20: 16 - 21: 15: موت يسوع عىل الصليب وقيامته: مرقس ادلرس الرابع عرش

 الحق:امل

جنيل مرقس: 1امللحق  ىل اال جنيل: ا  مة ا   ُمقّدِّ

جاابت أ س ئةل2امللحق   الوحدات امتحاانت : ا 

 : رمس توضيحي تلخييص ال جنيل مرقس3امللحق 

 

ر التوارخي اليت ترغب  م  أ نْ ببيامن تضع خّطة جلدول زمين دلراس تك، قّرِّ هذا تهنيي لكَّ وحدٍة فهيا. وعندئٍذ ميكنك أ ن تقّسِّ

متام درٍس واحدٍ  أ س بوعيًا )وعىل ال قل ثالثة دروس شهراًي(.  الوقت ا ىل فرتات دراس ية للّك درس. نقرتح أ ن حتاول ا 
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ن  تلف ادلروس يف طولها، ولكنْ خت  ىل أ ربعة للّك درس. ميكنك معل هذا ا  ص حوايل ثالث ساعات ا  ينبغي أ ن ختّصِّ

ل، ستمتكّن من كامل املسا درست ساعة واحدة يوميًا. وهبذا املعدَّ ىل أ ربعة. أ و ميكنك أ ن ترّسِّع هذه ا  ق يف ثالثة شهور ا 

 العملية بدراس تك درسني ا ىل ثالث دروس أ س بوعيًا.

 

 تنظمي ادلرس

ىل لّكِّ واحٍد من أ جزاء ادلرس:  أ رجو أ ن تنتبه جيدًا ا 

 العنوان

مة ادلرس  ُمقّدِّ

 خمّطط ادلرس

 أ هداف ادلرس

 واجبات قراءة ادلرس

 حمتوى ادلرس

 دلرسلايت ختبار اذلالا

 

ط وال هداف نظرة عاّمة مُ  مة واخملطَّ م العنوان واملُقّدِّ ىل ادلرس. ستسامه س بَ يقّدِّ يف جعل  املس بقة ةة اخملتص هذه النظر قة ا 

دك ، وستساعدك يف تعملن ادلرس بشلٍك أ فضل. تعلاميت القراءة اخملتّصة ابدلرس تُ ذهنك أ كرث تيقنظًا وقبوالً  خيتّص  فاميرشِّ

متاهمام.  بأ ية قراءة أ و مترين عليك ا 

دة وتطبيق لكمة هللا عىل يف فهم املاه يأ يت حمتوى ادلرس بعد خمّطط ادلرس. تساعدك رشوحاته واقرتاحاته وأ س ئلت

هما. ستساعدك هذه يف تركزي انتباهك مّرة  جاابتك مبقارنهتا ابال جاابت اليت نقّدِّ حياتك. احرص عىل أ ن تتأ كّد من حّصة ا 

 أ خرى عىل نقاط ادلرس الرئيس ية. هيدف هذا اال جراء ا ىل جعل معلية التعملن أ كرث فاعلية وذات نتاجئ أ كرث دميومة.

ىل اخلرائط واللوحات واجلداول واال يضاحات ال خرى اليت ترافق لّك درس.انتبه بشلٍك خاّص    ا 

 

 تعلاميت للطالب

جنيل مرقس هبدف اكتشاف َمن هو يسوع  املساق من أ ربعة عرش درسًا س تدرسيتأ لَّف هذا  فهيا بشلٍك نظايّم ا 

ن لّك درس من اثين عرش  سؤااًل مع ما يرتبط هبا من رشوحات ابلضبط، وما يدعو تالميذه ل ن يكونوه ويعملوه. يتكوَّ

كامل م ليمّت ا  جنيل مرقس. لكن درٍس موضوع وُمصمَّ ىل أ ربع  يف دراس ته وتعليقات تساعدك يف دراسة ا  حوايل ساعتني ا 

ذ من شأ ن هذا أ ن يساعدك يف ضبط نفسك، كام جيعل  ساعات. وحنُن ننصح بقّوة بأ ن يكون كل رشيٌك يف ادلراسة، ا 

اثرة.العملية أ كرث متعةً    وا 
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ط أ نَت ورشيكك يف ادلراسة ال متام درٍس يف جلسٍة واحدة. و  ىلينبغي أ ن ختّطِّ ادلرس  للبدء، عليك ببساطة أ ن تفتح ا 

، وتبدأ  بقراءة ادلرس. يُقَسم لكن درٍس ا ىل "مواضيع"، ويه عادًة ما تكون مرتبطة بفقرات ومقاطع النّّص الكتايب. ال ول

 ابلّشلك التّايل:ينبغي أ ن جتري معلية ادلراسة 

 اقرأ  املقطع الكتايب اذلي يقابل "املوضوع" اذلي تدرسه. .1

 اقرأ  املالحظات الواردة يف ادلرس اليت ستساعد يف توجهيك وقيادتك يف ادلراسة. .2

جابتك حبرٍص  .3 جاابتك  حني تصل ا ىل "سؤال"، توقَّف واكتب ا  وترّوٍ يف الفراغ املتاح. عليك أ ن حتاول كتابة ا 

جاابتك.عن لك أ س ئةل ا  دلرس قبل أ ن تتأ كَّد من حّصة ا 

ران يف هنايةِّ  .4 صًا ملا تعلَّمتَه عن خشص يسوع  لّكِّ  السؤالان ال خريان يتكرَّ درس. س يكون عليك أ ن تكتب ُملخَّ

املس يح، وس تكتب ما تعلّمته يف هذا ادلرس بشأ ن ما تظّن أ ن يسوع يريدك أ ن تكون عليه وتعمهل بصفتك 

مل اجملموعة معًا حبضور مرشد "التعلمي الكتايب ابالمتداد"، س تكون دليك فرصة تلميذًا هل. وحني جتمتع اك

 لتشارك فهيا بأ فاكرك مع اجملموعة.

ىل أ ن عليك أ ن تقرأ  تفسريًا قصريًا حول املقطع. ّتدف هذه  .5 من وقٍت ل خر س تأ يت ا ىل ماكٍن يف ادلرس يشري ا 

ىل الرتكزي عىل املقاطع اليت قد حتتاج  "التفاسري القصرية" )حيث يوجد واحٌد مهنا عىل ال قلّ  يف لّك درس( ا 

 ملزيٍد من الرشح واال يضاح.

يل سابقًا، عليك  .6 جاابت ال س ئةل ادلراس ية". وكام قِّ جاابت ال س ئةل يف هناية لك درس حتَت عنوان "ا  يراد ا  يمّت ا 

جاابتك. من شأ ن هذ ا أ يضًا أ ن يساعدك يف أ ن حتاول اال جابة عن لك أ س ئةل ادلرس قبل أ ن تتأ كَّد من حّصة ا 

جابتك.  هدف ضبط وقتك بشلٍك أ فضل. ويف معظم احلاالت، تكون اال جابة املعطاة أ طول وأ كرث تفصياًل من ا 

ضافية  "اال جابة" اليت يعطهيا دليل املساق ليس فقط اال جابة عن السؤال، بل وكثريًا ما تزّودك بأ فاكٍر ا 

.  تساعدك يف التعملن

طاةليف ادلراسة اال جبعد أ ن تقرأ  أ نَت ورشيكك  .7  السؤاليف  ابة، قد ترغبان بأ ن تتناقشا معًا من دون ا 

. ويف بعض احلاالت، من شأ ن هذا ال مر أ ن يدفعك ا ىل دليكاماملتبقّي  بة، وهذا يعمتد عىل مقدار الوقتواال جا

 أ ن تقوم مبزيٍد من ادلراسة وحدك.
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 خارطة فلسطني يف زمن الرب يسوع املس يح
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 : خدمة يسوع ال وىل يف اجلليلال وىلالوحدة 

 أ  6: 6 - 1: 1مرقس 

ىل مثانية  جنيل مرقس ا  ر مسار السفر كلّك، انظر امللَُحق  أ قسامميكن تقس مي ا  ، 3أ ساس ية. )من أ جل املساعدة يف تصون

جنيّل مّّت ولوقا، يت جنيل مرقس رواايت والدة يسوع، وي  خّطىاذلي حيتوي عىل ُمخّطط ال جنيل مرقس.( خبالف ا  بدأ  ا 

فورًا يف احلديث عن خدمة يسوع العلنية، بدءًا مبعموديته عىل يدِّ يوحنا. تغّطي الوحدة ال وىل يف هذا املساق 

جنيل مرقس، واليت ميكن ت  ىل ثالثة أ قساٍم رئيس ية:ال حصاحات امخلسة ال وىل من ا   قس ميها ا 

عداد يسوع للخدمة العلنية  13-1: 1مرقس  •  ا 

 ع يف اجلليل: املرحةل ال وىلخدمة يسو  6: 3 - 14: 1مرقس  •

ض خدمته للتحّدي   شهادة معجزية ليسوع ولكْن تعرن

 خدمة يسوع يف اجلليل: املرحةل الثانية أ  6: 6 - 7: 3مرقس  •

 رفض قوي من القادة ادلينينّي ومن أ هل مدينته 

ّمة  والتعريف به دمي يسوعتتعلَّق معظم هذه املادة خبدمة يسوع، وقد دارت أ حداهثا حول منطقة حبر اجلليل. يمّت تق لل 

يبدأ  خدمته ابملناداة ابمللكوت مصحوبًة ابملعجزات املؤيّدة. يف البداية، قُبِّل برتحاب،  ثّ من من خالل يوحنا املعمدان، و 

ى قادة الهيود ادلينيّوولكن مع مرور ال ىل رفض قوي هل، و ا ىل هذا  قادن سلطانه. وقد وقت، حتدَّ حماوةل لتقدمي تفسري ا 

 درته عىل معل املعجزة ابعتبارها قدرة ممنوحة من الش يطان.لق

 

ط الوحدة  ُمخطَّ

 (45-1: 1مرقس ) : بداية خدمة يسوع العلنيةال ولادلرس 

 (6: 3 -1: 2مرقس ) : حوارات يسوع ال وىل مع القادة ادلينينّي الهيودالثاينادلرس 

 (34: 4 - 7: 3مرقس )وت : رفض قوي من قادة الهيود متبوع بأ مثال امللكالثالثادلرس 

 (أ  6: 6 - 35: 4مرقس ) سلطانه الس ياديّ : معجزات يسوع اليت أ ظهرت الرابعادلرس 

 

 أ هداف الوحدة

 هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل أ ن: عند انهتائك من دراسة

عالنه أ ن ملكوت هللا "اقرتب". •  تفهم رساةل يسوع الرئيس ية يف ا 

ل من ال ب.تعرف وتعّدد عّدة معجزات ليسوع أ ظه •  رت أ نّه ُأرسِّ
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عدادمه ليكونوا قادة جامعة املؤمنني  • ترشح كيف اختار يسوع التالميذ االثين عرش وكيف معل عىل ا 

 املس يحانيني اليت مّت تشكيلها حديثًا.

ىل  • ترشح كيف قاد تفسري يسوع للرشيعة املوسوية وطريقة تطبيقه لها واّدعائه بسلطانه ل ن يغفر اخلطااي ا 

 ارش مع القادة ادلينينّي الهيود.اصطدام مب

 توّّضِّ معىن عدة أ مثةل علّمها يسوع، والّسبب وراء اس تخدام يسوع ال مثال. •

مياهنم به. •  تصف ال مهية اليت أ عطاها يسوع لـ"اال ميان"، وكيف منا االثنا عرش يف فهمهم ليسوع وا 
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 45-1: 1: بداية خدمة يسوع العلنية: مرقس ال ولادلرس 

مة ا  دلرسُمقّدِّ

جنيل يسوع املس يح ابن هللا" )مرقس  (. متثِّّل هذه اللكامت 1: 1يبدأ  مرقس يف تقدمي روايته اال جنيلية ابللكامت "بدء ا 

جنيل" ال خبار  ُمقّدمة ا ىل اكمل اال جنيل، وليس فقط املوضوع ال ول املتعلِّّق بيوحنا املعمدان. ويقصد مرقس ابللكمة "ا 

لهيا بتحديد يف غالطية الساّرة واملفرِّحة عن يسوع املس   جنيل اخلالص املُشار ا  (. أ حد 1يح بشلٍك عام )وليس رساةل ا 

ال هداف الرئيس ية عند مرقس يف كتابته هذا اال جنيل هو تصويره يسوع املس يح بصفته "ابن هللا". وهو ال يذكر هذا 

هل ا ىل ذروة يف مرقس  1اللقب يف ال ية  املئة الروماين أ مام يسوع  حني وقف قائد 39: 15حفسب، بل أ يضًا يوصِّ

 حقًّا اكن هذا اال نسان ابَن هللا!"املُعلَّق عىل الصليب، وأ علن: "

جنيهل مبارشة خبدمة  جنيلهيام(، ويبدأ  ا  دهام مّت ولوقا يف ا  جتاوز مرقس سلسةل نسب يسوع وقّصة والدته )وهام ما يورِّ

ايه فورًا بنبّوٍة نطق هبا أ نبياء الع  " أ و "مالك" خاّص ميهّد لقدمي بأ ن املس يا سيُس َبق بـ"مرَسلهد ايسوع العلنية، رابطًا ا 

رَسل سوى يوحنا املعمدان، ابن أ حد الكهنة الالويني، اذلي برمغ كونه من العائةل الكهنوتية اكن الطريق هل. مل يكن هذا املُ 

سة ادلينية الرمسية )انظر لوقا  كيف ظهر يسوع عىل مرسح  علِّن بقية ادلرس ال ول(. تُ 25-5: 1خارجًا عن املؤسَّ

 ال حداث عالنية، وكيف أ كسبته معجزاته ال وىل برسعة شهرًة وشعبيًة أ ولية.

 

ط ادلرس  ُمخطَّ

 (18-1: 1املعمدان الطريق ليسوع )متهيد يوحنا املوضوع ال ول: 

بليس هل ) : معموديةالثايناملوضوع   (13-9: 1يسوع وجتربة ا 

 (20-14: 1ة أ ربعة صيادي مسك )دعو : رساةل امللكوت و الثالثاملوضوع 

خراج الرابعاملوضوع   (39-21: 1الش ياطني يف كفرانحوم ): خدمة يسوع يف شفاء املرىض وا 

 (45-40: 1تطهري أ برص ): اخلامساملوضوع 

 

 أ هداف ادلرس

 اية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن:يف هن

 قة يسوع املس يح بيوحنا املعمدان.ترشح عال •

ىل اجمليء مبلكوت هللا وحبقبٍة تفهم كيف اكنت خد •  جديدة متزّيها خدمة الروح القدس.مة يسوع املس يح ّتدف ا 

 ن صيادي السمك ليكونوا "أ تباعه".تصف كيف بدأ  يسوع خدمته بدعوة بعض الناس العاديني م •

تبعه ة ف توّّضِّ كيف شهدت معجزات يسوع ال وىل عىل أ نّه ُمرَسل من هللا، وكيف أ كسبته هذه املعجزات شعبي •

 كثريون من ساّكن اجلليل.
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 (18-1: 1املعمدان الطريق ليسوع )متهيد يوحنا : ال ولاملوضوع 

 9-1: 3؛ لوقا 10-7، 6-1: 3مّّت املقاطع املوازية: 

شعياء النيب برجٍل س يأ يت  ويعّرِّف أ ّمة ا رسائيل عىل مس ّياها )مثلام يفعل اذلي يسري أ مام مكٍل يف العهد القدمي، تنبأ  ا 

سة ادلينية علِّنليُ   جميئه(. وقد حتقَّقت هذه النبوة يف يوحنا املعمدان، اذلي اكن ابن اكهٍن الوّي، ولكنّه خرج عىل املؤسَّ

تس تعّد ال ّمة جمليء املس يا يسوع اكنت حباجٍة ل ن تتوب عن خطاايها. وهذا ما (. حّّت 25-5: 1الهيودية )انظر لوقا 

 ردن عىل يد يوحنا.فعهل البعض، ومن ّث اعمتدوا يف هنر ال  

 قراءة: 

س، اقرأ  التفسري التايل لهذال يف  8-1: 1قراءة مرقس  بعد  .قطعامل اكتاب املُقدَّ

 8 -1: 1مرقس تفسري 

م أ يضًا أ حد أ مه املواضيع  1: 1ال ميثّل مرقس  .1:1مرقس  عنوااًن لاكمل السفر حفسب، بل يقّدِّ

برازها، و  نّه ابن، ال ابملعىن الالهوتية الرئيس ية اليت هيمّت مرقس اب  هو موضوع كون يسوع "ابن هللا". ا 

هل، بل وخالق الكون )يوحنا  ؛ 3-1: 1البيولويج بل العاليّق. تُعلِّن مقاطع كتابية أ خرى أ ن يسوع نفسه ا 

(. يسوع، بصفته هللا، مل يكن وقٌت مل يكن موجودًا فيه، ولكّن أ فضل فهم للعالقة 17-15: 1كولويس 

لها واحدًا، ولكّن القامئة مضن الثالو  س أ ّن هناك ا  ث هو: ال ب والابن والروح القدس. يعمّلِّ الكتاب املُقدَّ

هذا اال هل الواحد ذو طبيعة فهيا نوٌع من الرتكيب )وقد ختوننا مفرداتنا هنا(، وذلا نتلكّم عن ثالثة أ قانمي يف 

لهية )اال هل املُثلَّث ال قانمي(. للّك أ قنوٍم يف الثالوث دو  د ليصري اذلات اال  ره، ويشمل دور يسوع أ ن يتجسَّ

نّه الّرّب عقب قيامته من ال موات وصعوده  عالن ا  فادي اجلنس البرشي من خالل الصليب، ومن ّث ا 

ىل الّسامء. ماكنة يسوع بصفته "الابن" تذكِّّران ابلوعد الوارد يف مزمور  ، حيث يُعلِّن ال ب 8-7: 2ا 

يّن أ خربِّ من هجة قضاء الرب: قال يل: قصده بأ ن يرفع ابنه ليكون ملاكً عىل ال   أ نَت ابين، أ ان اليوَم ’مم: "ا 

جنيل مرقس هممٌت بأ ن يُظهِّر كيف ‘" ودلتُك. اسأ لين فأ عطيك ال مم مريااًث كل، وأ قايص ال رض ملاكً كل. ا 

دراك أ نه أ كرث من جمرَّ  ىل ا  ىل معرفة هوية يسوع، وا  د وصل التالميذ االثنا عرش شيئًا ال وائل فشيئًا ا 

ىل أ ن رأ وه يف الهناية "ابن هللا" الفريد، اذلي أ دانوا هل بوالهئم الاكمل.  مس يا برشّي، ا 

ظهار الارتباط بني خدمة يسوع وأ نبياء العهد  .3-2: 1مرقس  ىل ا  بعد العنوان، ينتقل مرقس مبارشة ا 

شعيا2: 1)مرقس  1: 3القدمي اذلين أ نبأ وا مبجيء املس يا، وذكل ابقتباسه ماليخ  )مرقس  3: 40ء ( وا 

شعياء )حس امب يظهر يف اخملطوطات ال كرث موثوقية للعهد اجلديد( 3: 1 ىل ا  (. نسب مرقس الاقتباس ا 

شعياء  شعياء اكن نبيًا أ كرث شهرًة، ول ّن اللكمتني "يف الربية" املقتبَس تني من ا  كر ماليخ ل ن ا  : 40دون ذِّ

م هبا يوح  3 ّدان للكيفية اليت أ راد مرقس أ ن يقّدِّ ابعتباره من ظهر "يف الربية"  4نا املعمدان يف ال ية تُعِّ

(. "الربية"، وليس الهيلك يف أ ورشلمي، يه املاكن املناسب لالنطالق منه يف خروجٍ 4: 1)مرقس 

شعياء  ن جاز التعبري( 11-9: 40وحترير جديَدين )الحظ ا  (، فيه س ُيخرِّج يسوع )موىس اجلديد، ا 

 دة من اخلالص والتحرير.الشعَب من العبودية ا ىل حقبٍة جدي
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نّه اذلي ظهر عىل مشهد . 6 -4: 1مرقس  بعد ذكل يصف مرقس ابختصار خدمة يوحنا، فيقول ا 

يليا ) (. اكن دور 8: 1ملوك 2ال حداث ك حد أ نبياء العهد القدمي. بل واكن يلبس بطريقة تشابه طريقة ا 

ّد الناس للمس يا ال يت. وقد معل هذا بدعوّتم ا   ىل التوبة، واذلين اتبوا عن خطاايمه يوحنا هو أ ن يعِّ

ىل أ ن يتواضعوا  ذ دعا ال ّمة الهيودية، ك ّمة، ا  مّعدمه يف مياه هنر ال ردن. اكنت هذه توبة قومية، ا 

اس تعدادًا جمليء املس يا يف وسطهم، مع أ ن هذا يتضّمن أ يضًا توبة فردية خشصّية. املعمودية نفسها مل 

(. فالغفران أ ىت نتيجة 4نت معمودية تشري ا ىل غفران اخلطااي )ال ية متنحهم غفران خطاايمه، ولكهّنا اك

ىل  نل قلوهبم ورجوعهم ا ىل هللا يف التوبة. اذلين معلوا هذا خضعوا ملعمودية يوحنا اك شارة ا  تواضعهم وتذل

 تواضعهم.

ىل ال يت. 8 -7: 1مرقس  ، أ ي مل تكن مسؤولية يوحنا أ ن يكتسب مسعًة لنفسه، بل أ ن يوّجه الناس ا 

قرار يوحنا بأ نّه ال يس تحق أ ن حيل س يور )رابط( حذاء املس ّيا الفٌت للنظر فعاًل. ففي  يسوع. وا 

نسان )وهنا يُرى تذكري ابلفرتة اليت اكنوا فهيا عبيدًا يف مص(،  هانًة لال  الهيودية، اكنت العبودية تُعترَب ا 

قرار ي وحنا بأ نّه ال يس تحق أ ن يعمل هذا واكن العمل اذلي تلكّم عنه يوحنا هو واجب العبد. ويف ا 

ذالاًل بني ال عامل، اكن يؤكّد عىل أ ّن ال يت اكن أ عظم من نيّب.  العمل ال دىن وال كرث ا 

د ابلروح القدس. اكن هذا  ْذ س يعّمِّ ن املس يا ال يت س يعمل أ كرث من التعميد ابملاء، ا  وأ خريًا، قال يوحنا ا 

ن هللا هبا عهدًا جديدًا مع شعبه، ويسكب موضوعًا مرتبطًا بتوقنع وانتظار العهد الق دمي حلقبٍة س ُيدّشِّ

رميا  (. مل يكن هذا ميثِّّل 32-28: 2؛ يوئيل 27-24: 36؛ حزقيال 33-31: 31روحه علهيم )ا 

ىل الوصول ا ىل 2انتظارًا جمليء الروح القدس يف يوم امخلسني فقط )أ عامل  شارة ا  (، بل اكن أ يضًا ا 

(. أ ضاف مّّت ولوقا نقطة أ ّن املس يا لن يعمد 17: 14س يحاين )رومية اال دراك الاكمل للملكوت امل 

(، وهذه نبوة بأ ن املس يا لن يبارك فقط، بل 12-11: 3ابلروح القدس فقط، بل وكذكل ابلنار )مّّت 

شعياء  وس يأ يت بدينونٍة مطهِّّرة أ يضًا )ارتبطت النار بشلٍك متكّرِّر ابدلينونة يف العهد القدمي، كام يُرى يف ا 

متاٌم جزيّئ لهذه النبوة يف العام  6: 29؛ 6: 24 رت أ ورشلمي عىل  70مثاًل(. وقد حصل ا  م، حنَي ُدّمِّ

متاٌم أ عظم لها يف الفرتة اليت ستس بق اجمليء الثاين للمس يح.   يد الرومان، وس يحدث ا 

 1السؤال 

عالاًن همامً أ صدر  ة يوحنا ابملاء(. ماذا س يعمل ال يت، وملاذا مّعا س يعمهل "ال يت" )مبقابل معمودي يوحنا يف هذه الفقرة ا 

 س يكون هذا العمل أ كرث أ مهية من خدمة يوحنا؟

 

بليس هل ) :املوضوع الثاين  (13-9: 1معمودية يسوع وجتربة ا 

 13-1: 4؛ 22-21: 3؛ لوقا 11-1: 4؛ 17-13: 3مّّت املقاطع املوازية: 

ىل يوحنا عند هنر ال ردن واعمتد منه.  (، مل تكن دلى 5: 1اذلين اعرتفوا خبطاايمه )انظر مرقس  فوخبالأ ىت يسوع ا 

ان البشري مرقس أ ن يسوع، وليس اذلين اكنوا جممتعني عند الهنر، هو من رأ ى الساموات  يسوع خطااي ليعرتف هبا. وخيربِّ

ح يسوع ابلروح القدس، وهو ما  متام املهّمة مفتوحًة والروح انزاًل. ونتيجة هذا، ُمسِّ  كاماملوضوعة أ مامه، أ عطاه القوة ال 
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ىل بدء حقبٍة جديدة  حقبة س يكون هل احلق والكرامة فهيا بأ ن يسكب الروح القدس يف س ياق ما بعد القيامة.  -أ شار ا 

ذ قال: "أ نت ابين احلبيب اذلي به  وعالوًة عىل ذكل، أ ىت صوٌت من السامء أ كّد براءة يسوع وخلّوه من أ ية خطّية، ا 

كون يسوع "ابن هللا" ابلكثري من اجلدل واخلالف. ولكن ليس لهذا املفهوم فكرة بت (. تس بَّ 11: 1رُسِّرت" )مرقس 

 .7: 2أ ية عالقة مع الوالدة البيولوجية، بل هو مفهوم متأ صل يف وعد العهد القدمي ابملكلِّ واملكُل الوارد يف مزمور 

تذكِّّران مّدة ال ربعني (. 11-1: 4 )مّّت يذكر مرقس ابختصاٍر قّصة جتربة يسوع ابختصار فقط، خبالف ما نراه عند مّّت 

(. وحتّدي الش يطان 9: 9؛ تثنية 28: 34يومًا ابلوقت اذلي قضاه موىس يف اجلبل قبل أ ن يتلقّى الرشيعة )خروج 

ن كنَت ابن هللا ..."( يُظهِّر أ ن قصده احلقيقي اكن التقليل من الارتباط الوثيق وامحلمي بني يسوع، بصفته  املتكّرِّر )"ا 

 بن، وال ب. ومع هذا، فقد أ ّكد يسوُع يف لّك امتحان عىل والئه لل ب.الا

 2السؤال 

)وهو مزمور كتبه داود(. يف  9-4: 2، ومن ّث قارنه مبزمور 14-12: 7مصوئيل 2افتح ا ىل وعد الرب للمكل داود يف 

 .27-26: 89ضوء هذه ال ايت، كيف تفهم مغزى كون يسوع "ابن هللا"؟ قارن مع مزمور 

 

 

 

 3السؤال 

ىل يوحنا  ليه مضنيًا بشأ ن والدة يسوع املس يح قبل 3-1: 1افتح ا  . برأ يك، ما اذلي تقوهل هذه ال ايت؟ ما اذلي تشري ا 

 أ لفي عام؟

 

 

 

 (20-14: 1رساةل امللكوت ودعوة أ ربعة صيادي مسك ) :املوضوع الثالث

 15-14: 4؛ لوقا 22-12: 4مّّت املقاطع املوازية: 

(، وهو القسم املتعلِّّق ابملرحةل ال وىل من خدمة 6: 3 - 14: 1نبدأ  ابلقسم الرئييس ال ول من السفر ) 14بدءًا ابل ية 

ث هذا القسم عن عّدةِّ معجزاٍت  يسوع، ويه متثِّّل دلياًل وشهادًة ليسوع. كام س ُيظهِّر هذا القسم ل يسوع يف اجلليل. يتحدَّ

ىل أ ن نقطة تركزي رساةل يسوع  15-14: 1ادلينينّي الهيود. يشري مرقس من القادة شيئًا من املقاومة املبكِّّرة خلدمته  ا 

جنيل" تعين خربًا ُمرّسًِّا ومُ  حًا. وهكذا، ما اكن يسوع يعمهل فرِّ اكنت "ملكوت هللا" اذلي "اقرتب". اللكمة "بشارة" أ و "ا 

عالنه اخلرب الّساّر عن ملكوت هللا اذلي اكن يأ يت به ويعّززه. )هذا املعىن  جنيل" أ و "بشارة" خيتلف هو ا  العاّم لللكمة "ا 

ىل الطريقة العن الاس تخدام التقين لهذا املصطلح حني  خيلص هبا اال نسان من عقاب خطاايه.(  يتيُس تخَدم لال شارة ا 

 ولكّن حتقنق امللكوت مرشوط بتوبة النّاس واال ميان بأ ّن يسوع هو املس يا املوعود به.



45-1: 1ادلرس ال ول: بداية خدمة يسوع العلنية: مرقس   

 

 13الصفحة 

 

 4السؤال 

ص ما مثّة مقاطع كثرية يف ال  ىل املقاطع التالية، وخلِّّ عهد القدمي أ نبأ ْت بطبيعة امللكوت اذلي س يأ يت به املس يا وحيقِّّقه. افتح ا 

شعياء  شعياء  4-1: 2تعلِّّمه عن هذا امللكوت: ا  شعياء 10-1: 11وا  بشلٍك خاّص. ما اذلي تشري  10: 11. الحظ ا 

ليه هذه احلقيقة واملقاطع   لكوت؟خيتّص ابل مم وعالقهتم ابمل فاميا 

 

 

 5السؤال 

، ما الوعد اذلي أ عطاه يسوع لهؤالء الرجال؟ ماذا اكن 20-16: 1من قراءتك دلعوة صّيادي السمك ال ربعة يف مرقس 

يسوُع حياول أ ن يقول ابس تخدام اللكمة "صياد" بطريقتنَي؟ ما تزال ادلعوة "همّل ورايئ" قامئًة اليوم. برأ يك، ما اذلي 

نه معل "اتّباع يس  وع" والسري وراءه؟يتضمَّ

 

 

خراج الش ياطني يف كفرانحوم ) :املوضوع الرابع -21: 1خدمة يسوع يف شفاء املرىض وا 

39) 

 44-31: 4؛ لوقا 23: 4؛ 17-14: 8مّّت املقاطع املوازية: 

اكنت مدينة كفرانحوم تقع عىل الساحل الشاميل الغريب لبحر اجلليل، وقد صارت هذه نقطة انطالق خدمة يسوع يف 

(. يف خدمة عبادة يف مجمعٍ هيودي يف هذه املدينة، عملَّ يسوع الناس وطرد روحًا رشيرًا من 1: 2جلليل )انظر مرقس ا

نسان. ويف وقٍت الحٍق من ذكل اليوم، معل يسوع عّدة معجزات شفاء. وقد أ اثر الكمه وأ عامهل الكثري من الاندهاش  ا 

هشة "ل نه اكن  والعجب وسط امجليع، ولكهّنا أ يضًا أ اثرت اجلدل عند البعض. فقد تسبّب أ سلوب يسوع يف التعلمي ادلَّ

(. فقد اكن الكتبة )اخلرباء يف أ سفار العهد القدمي( يستشهدون 22: 1، وليس اكلكتبة" )مرقس يعلِّّمهم مكن هل سلطان

ىل ما يق ولونه ويرغبون يف التشديد عليه. بأ قوال الرابّيني املشهورين اذلين أ توا قبلهم ليضيفوا نوعًا من القّوة والسلطان ا 

ىل  ولكنَّ يسوع عملَّ بشلٍك مبارش من دون أ ن يقتبس من أ راء الرابيني السابقني، أ و اقتبس مقاطع العهد القدمي وأ شار ا 

يتلّك  ابمس هللا، ومل يكن دليه احتياج ل ن املفوَّض ابلتلكنممعناها احلقيقّي وما يتضّمه هذا املعىن. فقد تلكَّم يسوع بصفته 

 عىل أ راء ونظرات برشية.

 6السؤال 

سًا"، مبعىن ، دعا الش يطان 24: 1يف مرقس  نسااًن ُمقدَّ يسوع "قدوس هللا"! هل تعين هذه التسمية "قديس" أ و "ا 

شعياء  ىل ال ايت التالية: ا  نسان متديّن جدًا؟ للمساعدة يف اال جابة عن هذا السؤال، افتح ا  : 54و 7: 49؛ 25: 40ا 

ن اكن . 5 ]الحظ أ يضًا يسوع حقًا "قدوس هللا"، فلامذا أ مَر الروح الرّشير بأ ن خيرس وال يتلكَّم عن هذا ال مر؟ ا 

 .[34: 1مرقس 
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 7السؤال 

ن يسوَع اكن ببساطة معلاّمً أ خالقيًا عظاميً أ و نبيًا عظاميً. كيف ترّد عىل هذا التصحي والفهم يف ضوء  قد يقول البعض ا 

 ؟28-21: 1مرقس 

 

 

 8 السؤال

ط وكثري الانشغال جدًا، يقّدم لنا البشري مرقس   بعض النور بشأ ن ال مهية اليت أ عطاها يسوع 35: 1بعد يوٍم نشِّ

 أ ن تتعلَّمها ل جل حياتك من مثال حياته؟ للّصالة. ما املبادئ اليت ميكنك

 

 

 

 (45-40: 1تطهري أ برص ): املوضوع اخلامس

 16-12: 5؛ لوقا 4-1: 8مّّت املقاطع املوازية: 

ىل امل يكن يسوع راضيًا ومكتفيًا بأ ن حيص خدمته يف كفرانحوم، بل رأ ى احلاجة  ع يف لك منطقة اجلليل. دلبا  ء يف التوسن

يف ماكٍن ما يف رحالته، واجه رجاًل اكن يعاين الربص، وهو مرض جدلّي رديء اكن يسبِّّب الرعب للناس. اكن الرُبص 

ىل واملدن  ال برص أ ن يعيش بعيدًا عن القرى حمل احتقار من لّكِّ الناس، واكن عىل ليك ال ينقل عدوى هذا املرض ا 

(. وقد أ ظهرت هذه املعجزة ال قوة يسوع التطهريية 3: 5أ خرين. مل يكن أ حٌد جيرؤ عىل أ ن يلمس أ برَص )انظر الويني 

لكونه. وتوجيه يسوع هل أ ن هللا اكن قد أ عطاه سلطًة ختتلف عن لك ما اكن الكهنة مي عىل حفسب، بل وأ كّدت كذكل

م قراباًن عن نفسه اكن حبسب الويني بأ ن يُ  ، وهو الترشيع اخلاّص مبَن يُشفى من 32-1: 14ري نفسه للاكهن ويقّدِّ

ع الرشيعة بأ مانة الرَبص. وبعَمل ال برص اذلي شفي هذا ال مر، مل يُ  سب، بل صار أ يضًا شاهدًا للاكهن بشأ ن حف طِّ

عامل من خالل يسوع، وأ ن ذا ال مر أ ن يدفع الاكهن ل ن يواجه حقيقة أ ن هللا هو السلطان يسوع. واكن من شأ ن ه

 جديدة قد بدأ  يطلع. جفر حقبةٍ 

 9السؤال 

س. حناول يف هذه اخلطوة أ ن "نالحظ ما يُوَجد" يف  "املالحظة" أ حد أ مه اخلطوات يف ادلراسة اجلّيدة للكتاب املُقدَّ

 ا، ث اكتب عىل ال قل أ ربعة أ موٍر تالحظها بشأ ن هذه ال ية:وتأ مل هب 41: 1النص. انظر ا ىل مرقس 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 15الصفحة 

 

 10السؤال 

مّرة أ خرى. يبدو أ ن مرقس حياول اال شارة ا ىل شعبية يسوع العظمية يف املراحل ال وىل  45: 1و  28: 1اقرأ  مرقس 

الفضول. ولكّن هذا سيبدأ  يف  خدمته. واٌّض أ ن قدرته عىل شفاء ال مراض ومعل املعجزات قد أ اثرت الكثري من من

التغرين بعَد فرتٍة قصرية حني يبدأ  بتحّديهِّ القادة ادلينيني وبوضعه مطالب سامية أ مام تالميذه. ما اذلي جيعكل تطلب 

ليه؟  يسوع وتسعى ا 

 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  ؟ع املس يحهبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسو  بتفكريك دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته املس يح ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع يف هذا  أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

 يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك. الشأ ن



 الاختبار اذلايت لدلرس ال ول 16الصفحة 

 

 

 لدلرس ال ولايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

 أ ي من اجلَُمل التالية ليست حصيحة؟

جنيل مرقس تقدمي يسوع بصف  .أ    ه "ابن هللا".تأ حد املواضيع الرئيس ية يف ا 

ن يف مزمور  .ب ىل  7: 2دور يسوع بصفته "ابنًا" مرتبط بوعد العهد القدمي املدوَّ بشأ ن اال نسان اذلي سريفعه هللا ا 

 دور "املكل".

 ل أ ن خلق لك يشٍء أ خر.يُدعى يسوع ابن "هللا" ل ن هللا خلقه قب .ج

 يسوع، بصفته ابن هللا، أ حد أ قانمي الثالوث، وهو مساٍو لل ب والروح القدس. .د

 2السؤال 

ىل أ ن تمتمي العهد اجلديد س يكون مصحواًب ابنساكب الروح القدس.  ،27-24: 36مثل حزقيال  ،مثّة مقاطع تشري ا 

 صواب أ م خطأ ؟

 3السؤال 

يسوع مناس بًا، ل ّن خدمته س تكون بقوة الروح القدس، وهو سيسكب الروح ل الروح القدس يف معمودية اكن حلو 

 صواب أ م خطأ ؟ .قيامتهىل تالميذه بعد القدس ع

 4السؤال 

 صواب أ م خطأ ؟ه س يكون هل عرش وملكوت أ بدي. بأ ن واحدًا من أ والد 7مصوئيل 2أ عطى هللا وعدًا دلاود يف 

 5السؤال 

 وبأ نّه س ُيعطى اُلَمم مريااًث؟ عطي دلاود بأ ن واحدًا من أ والده س يكون "ابنًا" هلل،ما املزمور اذلي يُظهِّر الوعد اذلي أُ 

 1مزمور  .أ  

 2مزمور  .ب

 23مزمور  .ج

 139مزمور  .د

 6السؤال 

شعياء  دور هاّم وابرز يف زمن ُحمك مملكة املس يا، حني ستتوقف لك  أ ورشلمي، س يكون ملدينة 4-1: 2حبسب ا 

 صواب أ م خطأ ؟ احلروب يف ال رض.

 

 



 الاختبار اذلايت لدلرس ال ول

 

 17الصفحة 

 

 7سؤال ال 

 يسوع: "هملَّ ورايئ"؟ لَ ا، ما اذلي فعهل الصّيادون حني ق18: 1حبسب مرقس 

ىل أ قرب مجمع ليعرفوا ما اكن الرايب احملّّل يفكِّّر به بشأ ن يسوع. .أ    ذهبوا ا 

صالح أ دوات الّصيد. .ب هناء تنظيف وا   ساعدوا أ ابمه يف ا 

 ه.مه قبل أ ن يلزتموا ابتّباعقضوا بعض الوقت يف الصالة بشأ ن قرار .ج

 يف احلال. وتبعوه تركوا ش باكهم .د

 8السؤال 

 ملاذا اندهش الناس يف مجمع أ ورشلمي من تعلمي يسوع؟

 اكن يسوع يعلِّّمهم أ ش ياء كثرية مل يكونوا مسعوا هبا قباًل. .أ  

اكن أ سلوب يسوع خيتلف عن أ سلوب الكتبة واملعلمني الهيود، ل نّه اكن يعمّلِّ مكن هل سلطان يف نفسه، بداًل  .ب

 باس من الرابيني اذلين اكنوا قبهل.من الاقت 

 اكن صوت يسوع مجياًل، مثل صوت مالك. .ج

 رشح يسوع أ سفار العهد القدمي للناس. .د

 9السؤال 

 صواب أ م خطأ ؟مل يرِّد يسوع أ ن تدعوه الش ياطني "قدوس هللا" ل ن هذا التعبري خيّص هللا فقط يف العهد القدمي. 

 10السؤال 

 )اخرت اكفة اخليارات الصحيحة.(؟ 45-40: 1يتعلَّق بشفاء ال برص يف مرقس  اميفأ ي من التصحيات التالية صائب 

 س ال برص، وهو معل اكن جيعل اال نسان الطاهر "جنسًا".مجترأ  يسوع عىل أ ن يل .أ  

 أ ظهرت هذه املعجزة أ نه اكن ليسوع سلطان مل يكن الكهنة ميلكونه. .ب

 أ ظهرت هذه املعجزة أ ن هللا اكن يعمل من خالل يسوع. .ج

 هرت هذه املعجزة الرمحة واحملبة واحلنان اليت اكنت متل  قلب يسوع جتاه املتأ ملني.أ ظ  .د

 



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس ال ول 18الصفحة 

 

 

 ال ولس ئةل ادلرس ل  جاابت اال  

 1السؤال 

د "ال يت" )املس يا( الناس ابلروح القدس، مبقابل خدمة يوحنا املعمدان اذلي اكن يعّمد الناس ابملاء حني يتوبون.  س يعّمِّ

ارجيًا، ولكْن اكن يُقَصد أ ن ياُمرسه اذلين يتوبون. أ ما يسوع فس يعمل أ مرًا داخليًا للناس. اكنت معمودية املاء طقسًا خ

ال يف يوم امخلسني، اذلي أ ىت  فس يعطهيم الروح القدس اذلي سيسكن يف داخلهم. من الناحية التارخيية، مل حيدث هذا ا 

(. اليوم، حني 28-22: 36ديد )انظر حزقيال بعد موته. اكن انساكب الروح القدس أ حد الوعود املرتبطة ابلعهد اجل

نساٌن ابلرب يسوع املس يح  ميانه )أ فسس  ُمخلِّّصًا، ينال الروح القدس حلظةيؤمن ا   (.14-13: 1ا 

 2السؤال 

أ ّمة ا رسائيل بعده. وقد   داود بأ ّن ابنه س يجلس عىل عرشِّ ق.م. وعد هللا 1000اكن داود مكل ا رسائيل حوايل العام 

د يف سلامين. ولكّن هللا وعد داود أ يضًا بأ ن واحدًا من أ بنائه اخلارجني من صلبه بعد سلامين س يكون هل حتقَّق هذا الوع

عرش أ بدي ومملكة أ بدية )وهو وعد حتقَّق يف املس يا يسوع(. وقد صار هذا الابن يُعَرف بـ"ابن داود"، وهو لقب 

(. 14: 7مصوئيل 2شه أ ن يكون "ابنًا" هلل )الحظ اكن ينبغي للّك ابٍن خيرج من نسل داود وجيلس عىل عر مس ياين. 

مل تكن هذه العالقة بني هللا ونسل داود عالقة بيولوجية، ولكهنا اكنت تعكس عالقة "املكُل". فقد اكن ابن داود "ابن" 

ث 2ممثَِّّل هللا عىل ال رض. كام كتب داود مزمور اكن ه املكل لكونهللا مبعىن أ نّه  عن الوعد اذلي ، ويف هذا املزمور حتدَّ

هو املُعنيَّ للحمك عىل لك ال مم. ومع هذا، فقد  9-7: 2. الحظ أ ن "الابن" يف مزمور 7مصوئيل 1أ عطاه هللا هل يف 

صار يسوع "ابنًا" هبذا املعىن، ل نّه ُودلِّ من نسل داود، ولكْن ُحبِّل به أ يضًا حباًل معجزاًي يف رمح مرمي ليتّخذ طبيعًة 

 برشية.

 3السؤال 

ىل يسوع )انظر ال ية  1 أ ن "اللكمة" يف يوحنا واّضٌ  ن يسوع اكن "يف البدء" مع هللا، أ ي  1(. تقول ال ية 14تشري ا  ا 

نة يف تكوين  . ولكّن هذا ال يعين أ ن يسوع نفسه ُخلِّق يف ذكل الوقت. 1أ نّه اكن موجودًا حني بدأ ت معلية اخللق املُدوَّ

ىل الوجود  3: 1. وال مر ال برز وال مه هو أ ن يوحنا اكن دامئًا موجوداً  هفيسوع مل خُيلَق، ل ن يقول ا ن لك ال ش ياء أ تت ا 

ىل أ نّه ال بدَّ أ نّه اكن هللا، فاهلل  من خالل يسوع. هذا يعين أ ن يسوع اكن مشاراكً ومنخرطًا يف اخللق ال صّل )مما يشري ا 

ره عىل ال رض ابجلسد البرشي بوقٍت هو الوحيد اذلي يس تطيع أ ن خيلق(. مؤكَّد أ ن يسوع اكن موجودًا قبل ظهو 

 طويل جدًا.

 4السؤال 

شعياء  هنا لن تكون مثل كْل مركز مُ أ ن أ ورشلمي ستتغريَّ وتصري  4-1: 2نعرف من ا   هللا عىل ال رض. ومع هذا، فا 

 ّ  بني س يعمّلِّ لك الشعوب، وس يقيض هأ ورشلمي احلالية، ل ن الرب يسوع س يحمك فهيا ومهنا عىل لك ُأَمم ال رض. كام أ ن

ال مم. وبسبب حمكه الباّر والعادل، ستتوقف احلروب يف ال رض، وس يعّم السالم. كام س تكون أ ورشلمي ماكاًن للك 

لهيا ويتعلَّمون من ال -الشعوب عىل ال رض  شعياء حيث س يذهب لك الناس ا  يسوع س يحمك  عىل أ نَّ  11رب. كام أ كَّد ا 

شعياء برّب وعدٍل وس يأ يت ابلسالم. وعالوًة عىل ذكل،  نّه س يدافع عن املساكني والبائسني. وحبسب ا  ، 10: 11فا 

ماك ىل املس يا يسوع يف ذكل اليوم. س يكون اب  ليه والاس تلجأ  لك أ مم العامل ا   س تفادة من براكته.هنم اجمليء ا 
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 5السؤال 

ملهنة اليت اكنوا وعد يسوع هؤالء الرجال بأ نّه س يجعلهم "صّيادي الناس". اكن هؤالء حيرتفون همنة صيد السمك، ويه ا

ىل الشاطئ ليبيعوه بعَد ذكل يف  يكتس بون مهنا معيش هتم. اكنوا يعرفون كيف جيدون السمك، ويصيدونه، ويأ تون به ا 

ك أ ن يدّرِّهبم عىل همّمة صيد جديدة متامًا. فلن يعود هدفهم يف ما بعد صيد السمك،  ال سواق. ولكّن يسوع اكن يوشِّ

تعريفهم عىل يسوع وتدريهبم عىل من خالل ن كيف خيدمون الناس، فيصطادوهنم ولكن صيد نفوس الناس. سيتعلَّمو

اتّباع الس ّيد. ما يزال يسوع يعمل هذا ال مر اليوم. فلّك واحٍد منا، سواء اكن رجاًل أ و امرأ ة، مدعّو ل ن "يتبع يسوع". 

نّه يغرّيِّ حياتنا تغيريًا جذراًي، ويعطينا مسعًى وهدفًا جد ذ نفعل هذا، فا  يدين يف احلياة. وبعد ذكل سيس تخدمنا يف وا 

"صيد" ال خرين، واجمليء هبم ا ىل يسوع، وتلمذّتم. يبدأ  اتّباعنا يسوع كام بدأ  معهم. ومع هذا، فا ن هذا االتّباع يتعمَّق 

ىل تسأ كرث وأ كرث  لمي من خالل تغيري يسوع تالميذه تغيريًا اكماًل من ادلاخل ويف اخلارج. ويف الهناية، س يقود هذا ا 

ىل املوت عن اذلات.  وتكريس اكملني هل وا 

 6السؤال 

ىل الرب نفسه. الحظ بشلٍك  شعياء( يف اال شارة ا  م اللقب "قدوس هللا" بشلٍك متكّرِّر يف العهد القدمي )خاّصة ا  اس ُتخدِّ

شعياء  هل لك ال رض يُدعى." وقد قصدت ال  5: 54خاّص ما يقوهل يف ا  رواح : "... ولّيك )فاديك( قدوس ا رسائيل، ا 

سًا". بل اكنوا  ن يسوع اكن رجاًل متديّنًا أ و "قديسًا" أ و "رجاًل ُمقدَّ د قولها ا  الرشيرة ابس تخداهما هذا اللقب أ كرث من جمرَّ

يصمتوا بشأ ن هويته. مفع أ ن ما قالته هذه ال رواح الرشيرة اكن  -يرون فيه الرب اال هل. وقد أ مرمه يسوع بأ ن خيرسوا 

ّن يسوع مل ي ميان أ حدٍ حصيحًا، فا  اح الرشيرة. فمل يكن يسوع يريد أ ن تكون ال رواح  عىل شهادة ال رورد أ ن يعمتد ا 

 الرّشيرة شهوده!

 7السؤال 

ىل أ ّن ليسوع السلطان املطلق عىل لك عامل ال رواح الرّشيرة. فقد اكن يعرف من يه  28-21: 1يشري مرقس  بوضوح ا 

مل يكن يسوع معلاّمً روحيًا عظاميً حفسب، بل اكن أ يضًا ميكل سلطااًن  تكل ال رواح، واكن علهيا أ ن تطيع أ مره. وهكذا،

.  وقوًة يفوقان أ ي سلطان أ و قوة امتلكها معمّلِّ أ ريّض أ و معمّلِّ

 8السؤال 

ىل الصالة. طبعًا يف ما خيتّص بيسوع، اكن يسوع يسعى  نّه أ مٌر مدهٌش حقًا أ ن يسوع نفسه شعر ابحلاجة ا  ببساطة، ا 

م يف نفسه مثااًل لتالميذه. فا ن اكن يسوع يُ  للمتتنع بقضاء  الصالة، كرثِّ وقت رشكة مع هللا ال ب. كام أ نّه معل هذا ليقّدِّ

( اختار يسوع أ ن 1مفؤكَّد أ ن عىل تالميذه أ يضًا أ ن يكونوا كذكل. دلينا هنا مبدأ ن جيدان ميكننا تعلنمهام عن الصالة: )

د أ راد أ ن يعطي أ فضل جزٍء من يومه هلل، وذكل يك هيّيئه هللا ل حداث يعمل هذا ال مر يف ساعات الصباح الباكر. فق

يكون فيه وحده. أ راد يسوع أ ن يكون وقت هبذا ماكاًن  طالباً ( اكن يسوع يذهب ا ىل ماكٍن منعزل، 2ذكل اليوم. )

، من دون أ ّي يشٍء الصالة وقَت تركزٍي عىل ال ب وطلٍب ال رادته. وحنُن أ يضًا حنتاج ل ن يكون لنا وقٌت خاّص مع هللا

ِّّت تركزيان بفعل وجود أ خرين أ و أ نشطة أ خرى.  يشت
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 9السؤال 

 :41: 1أ مور نراها ونالحظها يف مرقس 

 مل ينفر يسوع من حاةل الرجل املرضية، بل حتُّنَّ عليه.  أ  

 .مل خيف يسوع من الاقرتاب ا ىل ذكل الرجل ال برص )كام اكن الناس معومًا يفعلون(، بل مّد يده وملسه  ب

فعل هذا، أ و يُقنَع برضورة عىل أ كّد يسوع لل برص أ نّه يرغب بأ ن يشفيه. فمل يكن يسوع حيتاج ل ن جُيرَب   ج

 معهل، بل شفاه برغبٍة منه.

مل يكن يسوع حيتاج ل ن ميارس أ ي طقس أ و شعرية لشفاء ال برص. لك ما اكن عليه معهل هو أ ن ينطق بفمه   د

 بلكامٍت ذات سلطان: "اطهُر!"

جابتك اخلاصة10السؤال   : ا 

جابتك اخلاصة11السؤال   : ا 

جابتك اخلاصة12السؤال   : ا 
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 لدلرس ال ولايت الختبار اذللجاابت اال  

 1السؤال 

 ج. يُدعى يسوع ابن "هللا" ل ن هللا خلقه قبل أ ن خلق لك يشٍء أ خر.

 صواب :2السؤال 

 صواب: 3السؤال 

 صواب :4السؤال 

 5السؤال 

 2ب. مزمور 

 صواب :6السؤال 

 7السؤال 

 د. تركوا ش باكهم وتبعوه يف احلال.

 8السؤال 

ب. اكن أ سلوب يسوع خيتلف عن أ سلوب الكتبة واملعلمني الهيود، ل نّه اكن يعمّلِّ مكن هل سلطان يف نفسه، بداًل 

 من الاقتباس من الرابيني اذلين اكنوا قبهل.

 خطأ   :9السؤال 

 10السؤال 

 َمل والتصحيات صائبة.لك اجلُ 
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 : حوارات يسوع ال وىل مع القادة ادلينينّي الهيود:الثاين ادلرس

 6: 3 - 1: 2مرقس 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

م بعض اال ضاءات واملشاهد من املرحةل ال وىل يف خدمة يسوع املس يح. يف رأ ينا يف ادلرس ال ول مرقس وهو يقّدِّ 

م لنا  البداية، قبهل الناس بلك وّد، وجتّمعت امجلاهري لسامعه ورؤية معجزاته. ولكن يف ادلرس الثاين، نرى كيف يقّدِّ

ر املوقف العدواين  فبالنس بة ردة الفعل الرافضة ليسوع من القادة ادلينينّي الهيود. و مرقس مخسة أ حداث ترينا منّو وتطون

هل  ( اّدعى أ ن1للكتبة والفريس ّيني، اكن يسوع خشصًا مثريًا للجدل، ليس فقط ل نه معل معجزات، بل وكذكل ل نّه )

تالميذه معلوا أ ش ياء اكن و  هو( 3( تعامل مع النّاس اذلين اكنوا يعتربوهنم خطاًة، )2سلطااًن عىل أ ن يغفر اخلطااي، )

يَُظنن أ هنا تعّدٍ عىل رشيعة موىس. وسرنى يف هذا ادلرس كيف تعامل يسوع مع لك واحٍد من هذه الظروف احلّساسة، 

 وقد دحض تفكري ورايء القادة ادلينيني.

 ُمخّطط ادلرس

 (12-1: 2شفاء املشلول وغفران اخلطااي ) :املوضوع ال ول

 (17-13: 2: دعوة مّّت وال لك مع "اخلطاة" )املوضوع الثاين

 (22-18: 2الصوم ) أ نالتحّدي بش: املوضوع الثالث

 (28-23: 2: اجلدل بشأ ن السبت: أ لك احلنطة يوم السبت )املوضوع الرابع

 (6-1: 3بشأ ن السبت: الشفاء يوم السبت ): اجلدل املوضوع اخلامس

 أ هداف ادلرس

 هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن:يف 

 ترشح كيف اس تخدم يسوع شفاء املشلول ال عالن سلطانه عىل غفران اخلطااي. •

 تفهم ال ساس اذلي عليه يتعامل يسوع مع اذلين اكن قادة الهيود ادلينينّي حيتقروهنم ويزدرون هبم. •

يعمل حبسب  نْ ن حقيقة أ ن يسوع مل يتعدَّ الرشيعة املوسوية قط، مع أ نّه اكن يف الوقت نفسه يرفض أ  تدافع ع •

 التفسري الفرييس للرشيعة.

 ترشح كيف اكنت ليسوع نظرة بشأ ن حفظ يوم السبت أ مسى من النظرة اليت اكنت عند القادة ادلينيني. •

 

بعض الوقت يف قراءة املقطع الكتايب املرتبط ابملوضوع قبل حماوةل  تذكري: يف لّك مّرٍة تبدأ  فهيا مبوضوع جديد، اقضِّ 

 .12-1: 2اال جابة عن ال س ئةل. ابدأ  بقراءة مرقس 
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 (12-1: 2شفاء املشلول وغفران اخلطااي ): املوضوع ال ول

 26-17: 5؛ لوقا 8-1: 9املقاطع املوازية: مّّت 

خراج حّت هذه اللحظة، رمبا اكن كثريون يفكَّرون بأ ن يسو  نساٍن دليه موهبة خاّصة لشفاء ال مراض وا  ع ليس سوى ا 

س بوضوح  ال رواح الرّشيرة. ولكن يف هذه القصة القصرية، تثار قضية من هل احلّق بأ ن يغفر اخلطااي. يعمّلِّ الكتاب املُقدَّ

 (.9: 9انيال ؛ د4: 130؛ مزمور 9-6: 34أ ن غفران اخلطااي اكن امتيازًا حمصورًا يف هللا نفسه )انظر خروج 

 قراءة: 

س، ا 12-1: 2بعد أ ن تقرأ  مرقس   قرأ  التفسري التايل لهذا املقطع.يف الكتاب املُقدَّ

 12-1: 2مرقس  تفسري

جيايب يف معظمه، ولكّن البشري مرقس يدّون هنا جدااًل حصل يف  جنيل مرقس ا  ال حصاح ال ول من ا 

ىل التوتنر اذلي سيس متر يف الزتايد وقت مبكِّّر من خدمة يسوع ما بني يسوع والقادة ادلين  ينّي، مما يشري ا 

ىل أ ن يصل ذروته أ خريًا يف قّصة الّصلب.  خالل خدمة يسوع عىل ال رض، ا 

ىل  .2-1: 2مرقس  ىل أ ن يسوع وتالميذه اكنوا قد عادوا ا  الس ياق: تبدأ  القصة مبالحظة تشري ا 

، وارجع ا ىل 21: 1ر اجلليل. )انظر مرقس كفرانحوم، املدينة اليت تقع يف الشامل الرشيق من ساحل حب

، اكنوا قد غادروا منطقة كفرانحوم حّّت 39-38: 1(. حبسب مرقس املوضوع الرابع، ادلرس ال ول

يرة. وال ن، نرامه  يمتكّن يسوع من اذلهاب ا ىل جمامع منطقة اجلليل لينادي ابال جنيل ويطرد ال رواح الرّشّ

ىل قاعدّتم يف كفرانحوم  (. انترش 13: 4، وانظر مّّت 1: 9)يدعوها مّّت "مدينته"؛ مّّت قد عادوا ا 

ىل بيت مسعان  ح أ نّه اكن يشري ا  اخلرب رسيعًا يف املنطقة بأ نّه عاد، وأ نّه اكن "يف بيت"، اذلي يُرجَّ

(. وحني اجمتع كثريون يف البيت وعنده )وليس يف اجملمع(، امتل  املاكن 29: 1وأ ندراوس )انظر مرقس 

ان ابملوضوع اذلي اكن يسوع متامًا. اك نوا فرحني جدًا بأ ن يلكّمهم يسوع "ابللكمة". ومع أ ّن البشري ال خيربِّ

(، أ و 15-14: 1يتلكَّم عنه، فرمبا اكن الكمه يشمل احلديث عن بشارة اقرتاب ملكوت هللا )مرقس 

جيابية جتاه م ا اكن ينادي به ويعلِّّمه رمبا اكن يش متل عىل أ مثال اكن القصد مهنا تشجيع اس تجابة الناس اب 

(. ينهّبنا لوقا ا ىل حقيقة أ ن هؤالء مل يكونوا جمّرد أ شخاٍص جممتعني من املدينة 33، 14: 4)مرقس 

نفسها، ل نَّ كرازته ومعجزات الشفاء اليت معلها اكن قد لفتت انتباه القادة ادلينينّي: "ويف أ حد ال اّيم اكن 

، واكن فريس ّيون ومعلِّّمون للنا موس جالسني ومه قد أ توا من لّكِّ قريٍة من اجلليل والهيودية يعمّلِّ

 (.17: 5وأ ورشلمي" )لوقا 

ن اكن البيت مثل معظم املساكن يف فلسطني يف ذكل الوقت، فقد  .5-3: 2مرقس  اجمليء ابملشلول: ا 

ملشلول اكن هناك درج يقود ا ىل سقف البيت اذلي اكن مس تواًي. وواٌّض أ ن الرجال ال ربعة اذلين أ توا اب

)املفلوج( نقروا السقف اذلي اكن مكّواًن من العشب والطني واحلجر الطيين وعوارض اخلشب، وذكل 

 بغرض أ ن يدلّوه ا ىل حيث اكن يسوع واقفًا.
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ميان حقيقي )الحظ  حني رأ ى يسوع هجد الرجال ال ربعة املتّصف ابلتصممي، اعترب أ ن ما معلوه معل ا 

مياهنم"(. ليس  من شك يف أ ن رجاءمه اكن أ ن يشفي يسوع املشلول اذلي بذلوا هذا مضري امجلع يف "ا 

ليه. ولكّن يسوع فاجأ  امجليع بعدم معهل شيئًا يف البداية بشأ ن حاةل املشلول، وبأ ن  اجلهد الكبري ليأ توا به ا 

ا اكتفى بأ ن يقول هل: "اي بين، مغفورة كل خطاايك." واّض أ ن يسوع تلكَّم هبذه اللكامت بصوٍت مرتفع مب

س يعلِّن أ ن املرض واملوت ميكن أ ن  يكفي حبيث مسع لك ما اكنوا يف املاكن ما قاهل. ومع أ ن الكتاب املُقدَّ

شعياء 3: 103يكوان يف بعض ال حوال نتيجة خطية اال نسان )مزمور  كورنثوس 1؛ 17-16: 38؛ ا 

(. لكْن واّض أ نّه 3-1: 9؛ يوحنا 5-1: 13(، فا ن هذا ال يعين أ ن هذا ما حيدث دامئًا )لوقا 30: 11

يف حاةل هذا املشلول، اكن وضعه اجلسدي انجتًا عن حاةل روحية، أ ي أ نّه اكن بسبب خطية اقرتفها أ و 

 عاش فهيا.

رّد فعل الكتبة: لو أ ّن يسوع اكتفى بشفاء املشلول، لاكنت ردة فعلهم شيئًا من  .7-6: 2مرقس 

ت اكمل جّو وأ حداث الغرفة. مفا اكن يسوع قد ادلهشة، ولكّن لكامت الغفران اليت نطق هبا يسوع غريّ 

ذ يف الفكر  قاهل قصد به أ ّن هل السلطان عىل أ ن يغفر اخلطااي. اكن لهذا ال مر أ مهية الهوتية كبرية، ا 

شعياء 4: 130؛ مزمور 9-6: 34الهيودي هللا هو الوحيد اذلي يس تطيع أ ن يغفر اخلطااي )خروج  ؛ ا 

ف" (. وذلا، ا9: 9؛ دانيال 25: 43 س تنتج الكتبة الهيود )اخلرباء يف الرشيعة املوسوية( أ ن يسوَع "جدَّ

)أ ي تلكم مبا ييسء ا ىل جالل هللا(، ل نّه اّدعى أ ن هل امتيازًا اكن يف احلقيقة حمصورًا يف هللا. وحبسب 

 (.16-15: 24الرشيعة املوسوية، اكنت خطية التجديف تعداًي يُعاقَب ابملوت رجامً ابحلجارة )الويني 

مواهجة يسوع للكتبة: مع أ ن الكتبة مل يتلكَّموا مبا اكنوا يفكِّّرون به، أ ي أ هنم مل ينطقوا  .9-8: 2مرقس 

بشكوامه عىل يسوع بصوت مسموع، لكن "شعر يسوع بروحه أ هّنم يفكِّّرون هكذا يف أ نفسهم" )مرقس 

ابيون يس تخدمونه؛ انظر (. وهكذا، واهجهم بسؤال هّجزمه ملا اكن س يعمهل )وهو أ سلوب اكن الر 8: 2

(. سأ ل: ما ال مر ال سهل: أ ن يُعلِّن غفران خطااي الرجل، أ م أ ن 37: 12؛ 30: 11؛ 4: 3مرقس 

يشفيه؟ يعمتد اجلواب عىل الكيفية اليت يُنَظر هبا. مفن بعض النوايح، القول "مغفورة خطاايك" أ سهل، 

ظر بأ ن يتأ كَّد من حصول هذا ال مر فعاًل. ل نّه ليس من دليل يُمتَحن أ و يُفَحص يسمح للسامع أ و النا

" أ صعب، ل نّه س يكون عىل املشلول عندئٍذ أ ن مييش. ولكن من  ن القول: "مق وامحل رسيرك وامشِّ ا 

الناحية ال خرى، قوهل "مغفورة خطاايك" اكن قواًل أ صعب ل نه س يكون عىل قائل هذه اللكامت أ ن 

ال مرين معًا )القدرة عىل الشفاء وسلطان منح  ميتكل السلطان عىل معل هذا ال مر. ولكن بربط

الغفران(، اكن يسوع يُعلِّن أ ن هللا فّوض هل سلطان الغفران. وهكذا، فا ن شفاء املشلول س يكون ادلليل 

 اذلي يؤكِّّد ذكل السلطان.

ل، الشفاء وردة فعل امجلع: ترك يسوع الكتبة يفكِّّرون ابلسؤال املتعلِّّق مبا قوهل أ سه .12-10: 2رقس م

وابرش بشفاء املشلول. ومع هذا، فقد تلكّم قبل شفائه هل ابللكامت: "لكن تعلموا أ ن البن اال نسان 

(. اكن جمد هللا عىل احملّك هنا، مفؤكّد أ نه لو اكن 10: 2سلطااًن عىل ال رض أ ن يغفر اخلطااي" )مرقس 

القدرة عىل الشفاء. كام نالحظ أ مرًا  اّدعاء يسوع بسلطانه عىل غفران اخلطااي ادعاءًا اكذاًب ملا منحه هللا

ىل نفسه بـ"ابن اال نسان"، وهذه يه املرة ال وىل من أ ربع عرشة مّرة يُس تخَدم  هنا هو أ ّن يسوع أ شار ا 

جنيل مرقس )انظر مرقس  ، 33: 10؛ 31، 12، 9: 9؛ 38، 31: 8؛ 28: 2هبا هذا التعبري يف ا 
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لقصد من هذا التعبري أ ن يكون فيه يشٌء من (. اكن ا62، 41: 14مرتني؛  21: 14؛ 26: 13؛ 45

الغموض، واكن أ حّب امس دعا يسوع نفسه به يف خدمته العلنية. يف العهد القدمي، كثريًا ما اكن تعبري 

(، ومؤكّد أ ن 1: 2؛ حزقيال 4: 8"ابن اال نسان" يعين ببساطة "اال نسان" أ و "الاكئن البرشي" )مزمور 

ن الطريقة اليت هبا اس تخدم يسوع هذا التعبري حني يسوع صار رشياكً يف البرشية بتج  ده. ومع هذا، فا  سن

ع للتحقيق واحملامكة )مرقس  لهيا يف دانيال 62: 14ُأخضِّ  14-13: 7(، تربطه ابلشخصية اجمليدة املُشار ا 

 اذلي س ُيعطى جمدًا وملكواًت لن ينهتيي أ بدًا.

جراءات طّبّية، بل بلكمته املنطوقة. وبعد ذكل، شفى يسوع املشلول، ليس حبيل حسرية أ و مبناور ات وا 

نسان أ ن يراه )الشفاء( ال ظهار ما ال ميكن رؤيته )سلطانه عىل  وبعمهل هذا، اس تخدم يسوع أ مرًا ميكن لال 

الغفران(. وبعمهل هذا، ُأجربِّ امجلع والقادة ادلينيني عىل أ ن خيتاروا بني أ مرين: أ ن يؤمنوا أ و ال يؤمنوا بأ نه 

ىل رّدة اكن ميكل هذا ا شارته ا  اثرة املشهد من خالل ا  ر مرقس بطريقٍة مجيةل اكمل ا  لسلطان. وقد صوَّ

 (. 12: 2فعل امجلع: "ما رأ ينا مثل هذا قطن!" )مرقس 

 1السؤال 

ِّّد  اذلي اّدعاهما ، 5: 2حبسب مرقس  ليه هذا ال مر يف ما خيتّص به؟ هل تؤي يسوع بشأ ن نفسه؟ ما اذلي يشري ا 

 .(10: 2نفسه؟ )الحظ مرقس  اه بشأ نزة ما اّدعاملعج

 

 

 2السؤال 

هل ميكنك أ ن تفكِّّر بأ مٍر يف حياتك ميكن أ ن يكون أ كرث أ مهية من معرفة أ ن هللا غفر كل خطاايك؟ ماذا ينبغي 

ىل ال ايت أ عامل الرسل  نسان أ ن يعمل لينال غفران هللا؟ ملساعدتك يف اال جابة عن هذا السؤال، افتح ا  ؛ 43: 10لال 

 ، وعلِّّق علهيا.13: 2؛ كولويس 14-13: 1 كولويس

 

 

 

 (17-13: 2دعوة مّّت وال لك مع "اخلطاة" ): املوضوع الثاين

 32-27: 5؛ لوقا 13-9: 9مّّت : املقاطع املوازية

(. مع أ نّه اكن هيوداًي، فقد اكن 9: 9يف هذا احلدث، نقرأ  عن رجٍل امسه "الوي" يُعَرف أ يضًا ابمس "مّّت" )انظر مّّت 

ىل الرومان جي مع الرضائب لهريودس أ نتيباس، حامك اجلليل. الكثري من الرضائب اليت اكن جيمعها من الناس اكنت تذهب ا 

 ّ اكن جيمع  هاذلين اكن الهيود يبغضوهنم. ولكون مّّت عّشارًا/ جايب رضائب، اكن الهيود ال خرون يبغضونه، ليس فقط ل ن

الناس فيكسب مااًل لنفسه أ يضًا. واحلقيقة يه أ ن نظام ويغّش ًا ما اكن خيدع املال لهريودس والرومان، ولكن ل نّه كثري 

(. رأ ينا يف 13-12: 3الرضائب اكن يسهِّّل عىل جامعي الرضائب، مثل مّت، معل الاحتيال عىل ال خرين )انظر لوقا 
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انحية  17-13: 2ال حصاح ال ول كيف صارت خدمة يسوع يوم السبت قضية حمل جدل. وال ن، نرى يف مرقس 

حبة اليت اكنت دلى يسوع.  أ خرى دار حولها جدل: الصن

 3السؤال 

ن اكن قد عرفه، فلامذا قال هل: "اتبعين!" هل  هل تظن أ ّن يسوع اكن يعرف َمن اكن مّّت وأ ي نوعٍ من الرجال هو؟ ا 

نسااًن متديّنًا أ و يتّسم بأ خالقيات جيّ  ما اذلي يبحث عنه يسوع دة؟ ينبغي أ ن يكون من ينضّم ا ىل جامعة أ تباع يسوع ا 

 يف أ تباعه؟

 

 

 

ىل الرشيعة الكثري  اكن الفريس يون جامعة متدينة وسط الهيود اذلين اكنوا ملزتمني حبفظ الرشيعة الهيودية. ولكهّنم أ ضافوا ا 

ن لس نوات من وصاايمه وتقاليدمه، وهو ما صار يُعَرف ابمس "الرشيعة الشفوية" )ل هنم اكنوا حيفظوهنا يف عقوهلم، ومل تُ  دوَّ

ىل أ نفسهم بصفهتم "ال برار".  كثرية(. واكن الفريس يون يعتربون اذلين ال يعرفون الرشيعة "خطاة"، ولكهّنم اكنوا ينظرون ا 

 4السؤال 

مّرة أ خرى. يتلكّم  17: 2ملاذا اكن الفريس يون حيتقرون يسوع وتالميذه ل لكهم مع العشارين و"اخلطاة"؟ اقرأ  مرقس 

بلغة تتّسم ابلسخرية ال دبية، ل ن الفريس يني مل يكونوا يف احلقيقة "أ برارًا" يف عيين هللا. هذا ما اكنوا يسوع يف ال ية 

ل يسوع "اخلطاة" عىل "ال برار"؟  يعتقدونه بشأ ن أ نفسهم. ما خطر "الرب اذلايت"؟ ملاذا يفّضِّ

 

 

 

نقطة ال ترد يف مرقس، حيث يضيف اقتباسًا من ابملقارنة بني رواايت ال انجيل املتشاهبة الثالثة، نرى أ ن مّّت يضيف 

 يف العهد القدمي: 6: 6هوشع 

 ا ىل طبيٍب بل املرىض." "ال حيتاج ال حصاء: َمثل

يّن أ ريد رمحًة ال ذبيحة.’"فاذهبوا وتعلَّموا ما هو: : مالحظة كتابية  (13: 9)مّّت ‘" ا 

ىل التوبة." "مل أ تِّ بيان الرساةل:   ل دعو أ برارًا بل خطاًة ا 

رادة هللا اليت أ علهنا يف هوشع فشلت القيادة ادلينيّ  حراهجم عىل عدم فهمهم هذا. 6: 6ة يف فهم ا  ، وقد أ صاب يسوع يف ا 

رادة هللا بسعيه لعمل عالقة مع اذلين اكنت حياّتم حباجة للعالج واال صالح. اكنت الرمحة يف  وابملقابل، عاش يسوع ا 

 رًا أ عظم قمية يف عيين هللا من تقدمي اذلابحئ يف الهيلك.معامةل اخلطاة وأ حصاب احلياة املكسورة أ م
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 (22-18: 2الصوم ) أ نالتحّدي بش: املوضوع الثالث

 39-33: 5؛ لوقا 17-14: 9مّّت : املقاطع املوازية

ث البشري مرقس ال ن عن جدال اثلث حصل مع القادة ادلينينّي. مل يكن تالميذ يسوع حيفظون لك املامرسات  يتحدَّ

نية اليت اكن الفريس ّيون حيفظوهنا، والصوم مثال رئييس عىل ذكل. اكنت ممارسة الصوم طقسًا شائعًا عند الفريس ّيني ادلي 

(. )يف العهد القدمي، اكن الصوم ياُمَرس 12: 18اذلين اندوا بأ صواٍم طوعية يف لّك اثنني ومخيس من ال س بوع )لوقا 

ض للكوارث بشلٍك رئييّس يف أ وقات التوبة عن اخلطية وعن اكن مأ مورًا  واملَِّحن عىل مس توى ال مة، ولكنْ د التعرن

ن اكن ياُمَرس بدافع 29: 16مبامرس ته يف يوٍم واحٍد فقط هو يوم الكفارة ]الويني  [.( مؤكّد أ ّن يسوع مل يكن ضّد الصوم ا 

ون تغيرٍي قليب أ مام هللا(. يف (، ولكنّه قاوم املفهوم الفرييس للصوم مبوقٍف انمويس )من د18-16: 6سلمي )انظر مّّت 

د طقٍس ال معىن هل.  هذه احلاالت، مل يكن الصوم أ كرث من جمرَّ

 5السؤال 

يف مالحظتك جملمتعك وثقافتك، هل ميكنك حتديد بعض ال مثةل عىل ممارسات دينية تُعترَب طقوسًا فارغًة يف احلقيقة، 

رادته؟ اذكر بعض ال مثةل طلب قلوهبم هلل يف احلقيحيث يعمل النّاس أ ش ياء من دون  قة، ومن دون رغبٍة صادقة بعمل ا 

 عىل ذكل.

 

 

عالن اخلرب  يف دفاع يسوع عن تالميذه، وصف الصوم يف ذكل الوقت بأ نه غري مناسب، ل ن الفرتة احلالية )اليت فهيا يمت ا 

كر "َرف  20: 2ع العريس" يف مرقس السار عن امللكوت ال يت( اكنت مبثابة احتفال بولمية العرس والعريس موجود. وذِّ

ىل الصليب. ولكّن موته عىل  ىل موته. فقد اكن يعرف أ نّه ذاهب ا  نة ا ىل رفض يسوع املس يح الوش يك وا  شارة مبطَّ ا 

ن عهٌد جديد ويبدأ  زمن  الصليب س يأ يت بنظام جديد متامًا، نظام سيمت فيه الاس تغناء عن العهد القدمي، حيث س ُيدشَّ

عتيقًا )وقد اكن متضاراًب وغري متوافق مع  ،اذلي اكن الفريس ّيون ينادون به ،النظام الهيوديالكنيسة. وحينئٍذ، س يصري 

جنيل امللكوت(. ال ميكن أ ن خيتلط النظامان معًا، وذلا اكن ينبغي أ ن يرتاجع النظام ال ول ليعطي ماكنه للنظام الثاين.  ا 

نني يف ههذا ما اكن يسوع حياول أ ن يرشح ن جمرد اس تخدام "رقعة" أ و ا صالح 22-21: 2مرقس  ابال يضاحني املُدوَّ . ا 

شارة  النظام القدمي أ مٌر غري اكٍف. وأ خريًا، بتشبيه يسوع نفَسه ابلعريس، اكن يعمتد عىل صورة هلل يف العهد القدمي، ويه ا 

شعياء  رميا 5: 62ذكية وغري مبارشة ا ىل هويته احلقيقية )انظر ا   (.32، 2: 2؛ ا 

 6السؤال 

نني يف مرقس ابس تخدام يس يضاحني املدوَّ ىل أ ن 22-21: 2وع لال  ، اكن يسوع جوهراًي وبشلٍك رئييّس يدعو أ تباعه ا 

ىل يرتكوا النظام ادليين اذلي اكن شائعًا يف زمهنم )الهيودية الفريس ّية( ليتبعوه. اكن تالميذه  جشاعٍة عظمية ليقفوا حيتاجون ا 

موا والءمه الاكمل ليسوع. هل تس تطيع أ ن ترى أ ّي تشابه مع هذا ال مر يف وضعك الّشخيّص،  ضد هذا النظام ويقّدِّ

 حيث عليك أ ن تأ خذ قرارًا جشاعًا بسبب والئك هلل؟
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 (28-23: 2اجلدل بشأ ن السبت: أ لك احلنطة يوم السبت ): املوضوع الرابع

 5-1: 6؛ لوقا 8-1: 12مّّت : املقاطع املوازية

للفريس ّيني، وقد ابتكروا قواعد وأ وامر عديدة لتنظمي ما اكن النّاس يعملونه  ة ابلنس بةاكن موضوع "السبت" قضيًة رئيس يّ 

كرام السبت اكن أ حد الوصااي العرشة، 21: 34يوَم السبت، ولك ذكل ملنع العمل يوَم السبت )انظر خروج  (. ول ن ا 

ليه ابعتباره عدم احرتام للرشيعة لكها س اكن يُنَظر ا  . لهذا اكن املوضوع حمل خالف كبري فا ن عدم حفظ هذا اليوم املُقدَّ

(، فقد 25: 23غري قانوين )انظر تثنية  نطة من س نابل احلقل مل يكن أ مراً بني يسوع والفريس يني. ومع أ ن أ لك بعض احل 

 اكن الفريس ّيون يعتربون هذا نوعًا من "احلصاد"، وابلتايل نوعًا من العمل اذلي اكن ممنوعًا. قد أ خطأ وا متامًا يف فهم مقصد

 هللا من وراء يوم السبت.

 7السؤال 

ليهحني اكن أ بيااثر رئيس الكهنة، وأ ىت  ق بأ خاميكل الاكهن. )قصة تتعلَّ 6-1: 21مصوئيل 1اقرأ   داود ليأ خذ خزبًا.(  ا 

 كيف ساعد اس تخدام يسوع لهذه القصة يف دحض جّحة الفريس ّيني؟

 

 

 

 

ناّم ُجعِّ  ّن "السبت ا  ل ل جل اال نسان، ال اال نسان ل جل السبت." فقد وضع هللا السبت خمت رّده عىل الفّريس ّيني بقوهل ا 

ّن "ابن  ل جل منفعة اال نسان وراحته وجتديد قوته، وليس ال ضافة مزيٍد من ال حامل ا ىل حياة اال نسان. ويف قول يسوع ا 

س.اال نسان هو رب السبت أ يضًا،" اكن يعلِّن سلطته الشخصية عىل هذا اليوم املُق ن يربط نفسه ربطًا وبعمهل هذا اك دَّ

 وثيقًا بهيوه. اكنت أ عامهل واّدعاؤه السلطة تسامه يف تعريف َمن هو، واكنت تشري ا ىل هويته احلقيقيّة.

ّن مثّة 17-16: 2ومع أ نّنا ينبغي أ ن نكون حذرين بأ ن ال جنعل "حفظ السبت" طقسًا انموس يًا )انظر كولويس  (، فا 

ال يعملون فيه، وأ ن يس تخدموا هذا يف لك أ س بوع يريد أ ن يقيض تالميذ وقتًا  مبدأ  سلاميً يتضّمنه السبت وهو أ ن هللا

 الوقت من أ جل التجديد الرويح وطلب هللا.

 8السؤال 

ذ تعرف حاجتك لوقٍت تقضيه مع الرب يف لّكِّ أ س بوع؟ كيف ميكن  نسان اذلي يريد أ ن هل متارس "مبدأ  السبت،" ا  لال 

 هذا املبدأ ؟أ ن ميارس أ و ثقافتك،  يكون أ مينًا ليسوع املس يح، يف جممتعك
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 (6-1: 3اجلدل بشأ ن السبت: الشفاء يوم السبت ) :املوضوع اخلامس

 11-6: 6؛ 14-9: 12مّّت : املقاطع املوازية

يف هذا املشهد ال خري يف درس نا الثاين، نرى يسوع يدخل يف جدٍل أ خر حول السبت، ولكّن هذا اجلدل حيصل يف 

يلك، وهو يتعلَّق مبعجزة شفاء. اكن يف اجملمع رجٌل يده ايبسة )مشلوةل(، وهو أ مٌر اكن من شأ نه أ ن هذه املّرة داخل اله 

د  مينعه من العمل. من منظور الفريس ّيني اكن الشفاء يُوَضع يف فئة العمل، ول ن حاةل ذكل اال نسان مل تكن خطرية ّتّدِّ

ينّي الهيود جتاه يسوع. الحظ قس ية القلب عند القادة ادلين حياته، فقد اكن ميكنه الانتظار. يعكس هذا املقطع موقف ت 

جياد سبب لالش تاكء عليه، وابلتايل 2: 3مرقس  ىل أ ن موقفهم اكن موقف حماوةل ا  بسمعته  اال رضار، حيث يُشار ا 

 أ مام امجلع. تهوبصّحة خدم 

 9السؤال 

بأ ن يعمل "اخلري" يف يوم السبت.  (، فقد اكن هل احلق28: 2لكون يسوع "رب السبت" )تذكّر ما قاهل يف مرقس 

ان الكتاب ليس من شّكٍ يف أ نّه اكن يعرف أ نّه سيتعّرض لالنتقاد لعمهل هذا. وخيُ  أ ن يسوع  5: 3يف مرقس املقّدس ربِّ

ىل القادة ادلينيني بغضب )ويه اال شارة الوحيدة ا ىل غضبه يف العهد اجلديد(. ملاذا معل يسوع هذا؟ معومًا  ويف نظر ا 

رحاميً يف تعامهل مع اخلطاة، ويتحُّنَّ عىل من دلهيم احتياج. مفا اذلي تسبّب بغضبه؟ اكن يسوع عتيادية، الظروف الا

 هل من تطبيٍق ميكننا كتالميذ ليسوع أ ن نتعلّمه أ و نس تقيه من هذا؟

 

 

 

ني تأ مروا مع املؤّسسة ، ويه أ ن القادة ادلينيّ 1: 2النتيجة املنطقية لهذا القسم اكماًل، اذلي بدأ  يف  6: 3يعلِّن مرقس 

الس ياس ية عىل قتل يسوع. )اكن "الهريودوس يون" خشصياٍت س ياس ية ذات تأ ثري ونفوذ تدمع حمك هريودس وأ والده.( 

ل هللا تأ ييدًا ليسوع، مؤكِّّدًا سلطانه. اكن يسوع بالكمه وبعمهل يبدو أ هنم جتاهلوا املعىن واملقصد الواحضني للشفاء: مَعِّ 

كرام ىل يكرِّم السبت ا  ًا أ عظم! ولكن من هذه اللحظة فصاعدًا، تزايدت عداوّتم ومقاومهتم ليسوع، واس متّرت يف تزايدها ا 

 أ ن صلبوه يف الهناية.

 10السؤال 

اكنت العداوة والهتديدات ابلقتل أ مورًا انبغى ليسوع أ ن يتعملَّ التعايش معها. وحّّت حني نعمل ما هو صواب )وحنُن نفعل 

املس يح!(، س يكون هناك من ال يتّفقون معنا، بل وس يغضبون علينا، بل وقد يرغبون بقتلنا. يف لّكِّ ذكل ابتّباعنا يسوع 

يوٍم استيقظ يسوع فيه، اكن عليه أ ن يقّرر أ ن يطيع ال ب، حّت يف مواهجة ما يتعّرض هل من ّتديدات. كيف يساعدان 

 نا؟مثاهل يف مواهجة الهتديدات اليت نواهجها حنُن يف جممتعنا وثقافت 
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 31الصفحة 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  ؟بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا  ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذاً  هل؟ دّوِّ

الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين 32الصفحة 

 

 

 دلرس الثاينل ايتختبار اذلالا

 1السؤال 

، اكن سلطان مغفرة اخلطااي امتيازًا حمصورًا يف 9: 9ودانيال  9-6: 34حبسب بعض مقاطع العهد القدمي، مثل خروج 

 ؟صواب أ م خطأ   هللا.

 2السؤال 

د اذلي اش تىك  ، ما7: 2حبسب مرقس   ارتكبه؟ بأ نّهالفريس يون عىل يسوع اجلرم املُحدَّ

 الشفاء يوم السبت .أ  

 عدم الصالة قبل معل معجزة شفاء .ب

هانة جالل هللا( .ج  التجديف )ا 

ىل اجملمع ليُشفى من القادة ادلينينّي الهيود .د  عدم أ خذ املريض ا 

 3السؤال 

  اكفة اخليارات الصحيحة.()اخرت ملاذا اختار يسوع أ ن يُسّمي نفسه بـ"ابن اال نسان"؟

لهًا أ و اكنَ  .أ   ىل كون يسوع ا   املس يا. كونه هذا التعبري غامضًا مغوضًا مقصودًا، فمل يكن يشري بوضوح ا 

ابجلنس البرشي، وكثريًا ما اكن هذا التعبري يُس تخَدم يف العهد القدمي يف  هاكن يسوع يرغب بأ ن يظهِّر توحند .ب

نسااًن. ىل َمن اكن ا   اال شارة ا 

ذا التعبري يُفهَم بوضوح من الهيود يف زمن يسوع ابعتباره اّدعاء من يسوع بأ نه ابن داود املوعود اذلي اكن اكن ه .ج

 سريث عرشًا وملكواًت أ بديني.

، 14-13: 7اكن هذا التعبري يتضّمن ربطًا حممتاًل ليسوع ابلشخصية اجمليدة اليت يمّت احلديث عهنا يف دانيال  .د

 اليت س ُتعطى جمدًا وملاكً.

 4السؤال 

ليه بصفته قائدًا  دعا يسوع مّّت )الوي( بأ ن يتبعه، ل ن مّّت اكن خبريًا يف رشيعة العهد القدمي، واكن النّاس ينظرون ا 

 ؟صواب أ م خطأ   روحيًا.

 5السؤال 

 ماذا قصد يسوع بـ"ال برار" يف قوهل: "مل أ تِّ ل دعو أ برارًا بل خطاة"؟

ىل ال برار وسط الهيود، .أ    مثل التالميذ االثين عرش. اكن يسوع يشري ا 

 قصد أ ن القادة ادلينيني اكنوا أ تباعًا أ برارا للرشيعة، وذلا مل يكن دلهيم احتياٌج خلالصه. .ب

 اذلي اكنوا خطاًة. قصد يسوع أ ن لّك الشعب الهيودّي اكنوا أ برارًا مبقابل ال مم .ج

نوا يف احلقيقة "أ برارا"، لكهّنم اكنوا يظنون اكن يسوع يتلكّم عن القادة ادلينينّي الهيود، ولكن بلغة ساخرة )مل يكو  .د

 أ نفسهم كذكل يف نظر هللا.(

 



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين

 

 33الصفحة 

 

 6السؤال 

ه ا ىل يسوع والتحّدي بشأ ن عدم صيام تالميذه مثل الفريس ّيني، ش ّبه يسوع الزمن احلارض بعرس فيه السؤال  حني ُوّجِّ

 حارض. رئيس السقاة

 7السؤال 

 العتيقة أ ن يعلاّم حقيقة يه: الرقعة اجلديدة والزقاق ثَّل اكن القصد من مَ 

اكن يسوع يؤّسس ويدّشن حقبة جديدة )امللكوت املس ياين(، لن يمت فهيا "ا صالح" النظام الهيودي القدمي  .أ  

 حل بنظام جديد ماكنه.ين، بل س  واذلي وضعه الفريس ين 

  وفريًة للرشب.اكن يسوع يعد برباكت اقتصادية جديدة لذلين تبعوه، حبيث يعطي ثيااًب جديدة للجميع، ومخراً  .ب

 اكن يسوع يعد بثورة س ياس ية عىل اال مرباطورية الرومانية وطرد احلاّكم الرومان من ال رض. .ج

ر من القادة ادلينينّي الهيود بأ ن اذلين اكنوا .د يقاف اكن يسوع حيّذِّ راًب  ةثورته ادلينية اجلديد حياولون ا  عون ا  س ُيقطَّ

راًب.  ا 

 8السؤال 

ن الس نابل بيامن اكنوا يعربون احلقول يوَم السبت، فقد أ خطأ وا بعصياهنم تعلمي الرشيعة ل ن تالميذ يسوع اكنوا يلتقطو

 ؟صواب أ م خطأ   املوسويّة بشأ ن العمل يوَم السبت.

 9السؤال 

 من خالل:هذا يف رّد يسوع عىل االّّتام بأ ن تالميذه تعّدوا وصية السبت ابلتقاطهم الس نابل، دافع عن معلهم 

خباره الفريس ّيني  .أ    بأ ن الرشيعة املوسوية مل تعد تنطبق عىل التالميذ.ا 

عطاء هللا املّن للهيود ليأ لكوا يف زمن موىس. .ب  حاكية قصة ا 

س يف زمن أ بيااثر.رجال داود اذلين أ لكوا خزب التقدِّ حاكية قصة  .ج  مة املُقدَّ

 اقتباس مقطع من العهد القدمي يسمح ابلتقاط الس نابل وال لك. .د

 10السؤال 

 (، تأ مر الفريس ّيون مع الهريودوس يون عىل أ ن مييتوا يسوع.6-1: 3صاحب اليد اليابسة )مرقس بعد شفاء الرجل 

؟صواب أ م خطأ  



دلرس الثاينا ئةلس  اال جاابت ل   34الصفحة   

 

 

 دلرس الثايناس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

، ل ن العهد القدمي اكن دامئًا حيص امتياز ومدهشاً  مفاجئاً  اكن يسوع يّدعي بوضوح سلطانه ملغفرة اخلطااي. اكن هذا اّدعاءً 

شارة واحضة ا ىل الهوته. وقد اكنت معجزة شفاء املشلول متثِّّل دلياًل يؤكّد هذا الغ فران ابهلل. وهبذا، فقد اكنت هذه ا 

الاّدعاء. فا ن اكن يسوع يس تطيع أ ن يشفي، فهذا يعين أ نّه يس تطيع أ ن يغفر. ومع هذا، مل يكن يسوع يعلِّن أ لوهيته يف 

مة بأ كرث وضوح  خدمته بقوة، بل مسح لل خرين بأ ن يصلوا ا ىل هذا الاس تنتاج بأ نفسهم. ولهذا جند قضية أ لوهيته ُمقدَّ

 (.5: 9ورومية  9: 2يف الرسائل )انظر مثاًل كولويس وبلغٍة مبارشة 

 2السؤال 

واحدة من أ عظم الرباكت اليت ميكن أ ن ننعم هبا يف حياتنا. حبسب بعض يه معرفة أ ن خطاايان غفرها هللا نفسه 

يع النّاس التأ كد من كوهنم انلوا غفران اخلطااي طاملا اكنوا أ حياء. ويف احلقيقة، ما تعلّمه بعض هذه ادلايانت، ال يس تط 

ن اكنت أ عامهلم الصاحلة أ ثقل من  ادلايانت هو أ نّه س يكون عىل الناس أ ن يقفوا أ مام هللا، حيث س يحمك هللا لريى ا 

ال ا ىل خوف غري حّصي من هللا ورعب من املوت. حبسب لكمة هللا، يس تطيع الناس  أ عامهلم الرديئة. ولكّن هذا ال يقود ا 

مياهن (. هللا حيّبنا حبًّا 43: 10ابلرب يسوع املس يح )انظر أ عامل  مأ ن ينالوا غفران خطاايمه يف اللحظة اليت فهيا يضعون ا 

وصار هللا يس تطيع أ ن عظاميً، وقد اختار أ ن ميوت ابنه عىل الصليب عنا ل جل خطاايان. وذلا، فقد ُسّد دين خطاايان، 

 أ ن لك تعداّيتنا، وليس بعضها، قد غُفِّرت. 13: 2يغفر لنا برمحته وعدهل. ويف احلقيقة، تعلِّّمنا كولويس 

 3السؤال 

أ ن "امجليع أ خطأ وا  23: 3واّض أ ن يسوع عرف َمن اكن مّّت حقًا، مثلام يعرف حقيقة كوننا خطاة. تعلّمنا رساةل رومية 

 يدُع يسوع أ انسًا ليتبعوه ل هنم اكنوا يس تحقّون ذكل، أ و ل هنم اكنوا "صاحلني"، ل ن ال أ حد صاحل وأ عوزمه جمد هللا." مل

نه يبدأ  ابلعمل  أ و مس تحّق  مياننا به، فا  ىل يسوع نأ يت كام حنُن، كخطاة غري مس تحقنّي. ولكْن حني نضع ا  ذلكل. حني نأ يت ا 

نّه ي  ان. وحني نصري من تالميذه، فا  ن لّينّا قلبنا جتاهه، نتظر منا أ ن نس تجيب حنوه ابلعبادة واال ميان. يف داخلنا ليغرّيِّ فا 

نّه يس تطيع أ ن يعمل يف حياتنا، فيغرّيِّ   ان ويس تخدمنا جملده.وتغّذينا عىل لكمته، فا 

 4السؤال 

ىل يسوع وتالميذه بنظرٍة دونية، ل هّنم اكنوا يرون أ هنم "أ برار"، وأ ن علهيم أ ال ي  تعاملوا مع اكن الفريس ّيون ينظرون ا 

"اخلطاة". ومع هذا، فقد اكنوا أ برارًا يف عيون أ نفسهم فقط، ال يف عيين هللا. يمكن خطر الرب اذلايت يف مقارنتنا أ نفس نا 

ىل الكربايء والعجرفة، وليس من يشٍء يعمي العيون  ابل خرين، بداًل من نظران ا ىل هللا نفسه. ومن شأ ن هذا أ ن يقود ا 

ع بنعمته ولطفه مع "اخلطاة" يف ذكل اجملمتع وتكل الثقافة، ل هّنم مل يكونوا قد وقعوا حتَت مثل الكربايء. تعامل يسو 

 س يطرة تكل الكربايء، ول هنم اكنوا أ كرث قدرًة وتقبناًل ل ن يروه كام هو يف احلقيقة، ومن ّث أ ن يتجاوبوا معه ابال ميان.

 5السؤال 

جابتك اخلاّصة. تعطينا الطقوس الفارغة الشّ  ر بأ ننا "روحيون"، ولكّن هذا ال يعين أ ننا نعمل ما يريدان هللا أ ن نعمهل. و عا 

ليه ابحلقيقة.ي فقد تكون دل  نا الرغبة، ونعمل بعض ال مور الظاهرة املرتبطة هبذه الرغبة، من دون أ ن نقرتب ا 



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس الثاين

 

 35الصفحة 

 

 6السؤال 

 ما يعيش مبا يتوافق مع مارس الفريس ّيون يف زمن يسوع الكثري من الضغط عىل ساّكن ال رض. فا ن مل يكن أ حدٌ 

اكن الوقوف أ مام "نظاهمم" يتطلَّب الكثري من الشجاعة. توقنعاّتم، اكنوا يطردونه من اجملمع، أ و اكنوا يعاملونه مكنبوذ. 

جابتك تعكس وضعك الشخيص.(  )ا 

 7السؤال 

س دلاود. كام أ نّه  عطاء خزب التقدمة املُقدَّ زٌب طازج، يف لّكِّ يوٍم، اكن يُوضع خيف هذه القصة، اكن الاكهن هو من اقرتح ا 

ويُرفَع اخلزب القدمي، وقد ُأعطي اخلزب القدمي دلاود، وهو اخلزب اذلي أ ّدى غرضه املقصود. ولكّن ال مر املهم اذلي تنبغي 

عطاء اخلزب القدمي لرئيس الكه  ن هذا العمل. مفع أ ن العهد القدمي اكن يأ مر اب  ه )الويني نة وعائلتمالحظته هو أ ن هللا مل يدِّ

َّه9: 24 ن نه اكنت الحتياجات داود ورجاهل أ ولوية عىل  (، فا  مل مينعهم من أ ن يعطوا منه ل خرين. وهكذا ميكننا أ ن نقول ا 

خيتّص ابلسبت، ل ن  فاميالطقس، طاملا أ هنم مل يتجاوزوا أ ية وصية مبارشة. واملبدأ  نفسه ينطبق عىل يسوع وتالميذه 

 نسان من سّد الاحتياجات ال ساس ية.رشيعة السبت مل تكن متنع اال  

 8السؤال 

دلى مجيعنا ضغوٌط بشأ ن الوقت، ويسهل أ ن ترسق ال مور ال خرى الوقت اذلي نريد أ ن نقضيه مع هللا وحدان. جزٌء 

  كيف نعطي هللا وقتنا. كام أ ن وجود وقٍت يف لك أ س بوع نقيض فيه وقتاً نصري تالميذ أ مناًء هو أ ن نتعملَّ  من تعلنمنا كيف

ىل احلمكة. هل دليك خطة هبذا الشأ ن؟ ضافيًا مع هللا أ مٌر يقود ا   ا 

 9لسؤال ا

س  ر الكتاب املُقدَّ يسوع بصفته صبورًا ولطيفًا ورحاميً ورؤوفًا متحنّنًا. وذلا، نعرف أ ن أ ن ابس مترار وبشلٍك متنامغ يصّوِّ

وانتباه. مل يكن يسوع غاضبًا ل هنم خطاة  حبرٍص  5: 3د. لكن انظر ا ىل مرقس ينظرة يسوع ا ىل هؤالء بغضب يه أ مٌر فر 

ىل ال مور ورؤيهتا من منظور هللا. حني  أ صبحت)ابملعىن العام(، ولكْن ل ّن قلوهبم  قاس ية. فمل يكونوا يس تطيعون النظر ا 

املوعود به.  اكن هللا يعمل، مل يكونوا يرون ذكل. وال مر ال مّه هو أ هنم مل يكونوا يرون يسوع كام اكن يف احلقيقة: مس ّيامه

التطبيق اذلي ميكننا أ ن نس تقيه من هذا هو وجوب أ ن حنرس قلوبنا وحنمهيا من أ ن تتقَّسَّ أ مام تعاُمالت هللا. حنتاج 

 (.95ل ن حنافظ عىل عبادتنا ليسوع، وأ ن نبقى متواضعني أ مامه )انظر مزمور 

 10السؤال 

. فقد واجه يسوع ابس   م من "املتديّنني". و مترار الهتديدات والاضطهاد والهجال يطلب يسوع منا أ ن نسري حيث مل يرسِّ

ث عن ظروف شبهية تواهجها يف حياتك.(  وعلينا أ ن حنظى ابملوقف اذلي اكن يتحىّل به. )حتدَّ

جابتك اخلاّصة11السؤال   : ا 

جابتك اخلاصة12السؤال  : ا 



 اال جاابت لالختبار اذلايت لدلرس الثاين 36الصفحة 

 

 

 لدلرس الثاين ايتالختبار اذللجاابت اال  

 صواب: 1السؤال 

 :2السؤال 

هانة جالل هللا(ج. التج  ديف )ا 

 :3السؤال 

لك اال جاابت صائبة ابس تنثاء "ج". )مع أ ن يسوع اكن "ابن داود" حقًا، واذلي فيه سيتحقّق الوعد ادلاودي، فا ن 

 التعبري "ابن اال نسان" مل يكن مرتبطًا بذكل الوعد.(

 خطأ  : 4السؤال 

 :5السؤال 

لكن بلغة ساخرة )مل يكونوا يف احلقيقة "أ برارا"، لكهّنم اكنوا يظنون د. اكن يسوع يتلكّم عن القادة ادلينينّي الهيود، و 

 أ نفسهم كذكل يف نظر هللا.(

 خطأ  : 6السؤال 

 :7السؤال 

أ . اكن يسوع يؤّسس ويدّشن حقبة جديدة )امللكوت املس ياين(، لن يمت فهيا "ا صالح" النظام الهيودي القدمي اذلي 

 نه.حل بنظام جديد ماكيوضعه الفريس يني، بل س  

 خطأ  : 8السؤال 

 :9السؤال 

س يف زمن أ بيااثر. مة املُقدَّ  ج. حاكية قصة رجال داود اذلين أ لكوا خزب التقدَّ

 صواب: 10السؤال 
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 37الصفحة 

 

 : رفض قوي من قادة الهيود متبوع بأ مثال امللكوت:ادلرس الثالث

 34: 4 - 7: 3مرقس 

 ُمقّدمة ادلرس

ل وخالف، وأ هّنا واهجت الكثري من املقاومة من اصارت حمل جدرأ ينا يف ادلرس السابق أ ن خدمة يسوع وتالميذه 

 االقادة ادلينينّي الهيود. فقد وّجه هؤالء اّّتامًا خاّصًا ليسوع وتالميذه هو أ هنم يتعّدون السبت. كام أ هّنم اكنوا مزنجعني ممّ 

نه ميكل السلطة عىل أ ن يغفر اخلطااي يعنيه ما قاهل نساٍن.  يسوع وما فعهل. مفثاًل، قوهل ا  ىل أ نّه اكن أ كرث من ا  اكن يشري ا 

جياد طريقة  6: 3وقد وصلت املقاومة ذروّتا يف مرقس  حني بدأ  الفريس ّيون يتأ مرون يف ما بيهنم ومع أ خرين عىل ا 

 يقتلون هبا يسوع.

ىل املنطقة احمليطة ببحر اجلليل. ويف تكل املنطقة، نرى  يسوع خيتار يف ادلرس الثالث، نرى يسوع وتالميذه ينسحبون ا 

رمسيًا اثين عرش من تالميذه ليكونوا معه، وليصريوا "الرسل" ال صلّيني ال وائل. واجلدل اذلي رأ يناه يف ادلرس السابق 

ىل مقاومة ع ىل اّّتاٍم ماكر هل ن امجلوع يفكّرون بأ ن يسوع هو املس يا املنتظر، جلدائّية. حفني رأ ى القادة ادلينيّويتحول ا  أ وا ا 

ر القادة ادلينينّي من أ هنم يقفون عىل حافة 1بقوة بعلزبول )أ ي الش يطان(. ونتيجًة لهذا، نرى يسوع )يعمل  هو أ نّه ( حيّذِّ

 برانمج ملكوت هللا.( ويبدأ  ابلتعلمي من خالل ال مثال ليحّد ما يعلِّنه عن تأ سيس 2وقوعهم يف خطية ال تُغَفر، )

 

ط ادلرس  ُمخطَّ

ىل اجلليل : املوضوع ال ول  (19-7: 3وتعيني االثين عرش )الانسحاب ا 

 (35-20: 3اّّتام يسوع بأ نّه يعمل بقوة بعلزبول وتعريف يسوع لعائلته احلقيقية ): املوضوع الثاين

 (20-1: 4) 1أ مثال عن امللكوت: اجلزء : املوضوع الثالث

 (34-21: 4) 2أ مثال عن امللكوت: اجلزء : املوضوع الرابع

 

 أ هداف ادلرس

 س تكون قادرًا عىل أ ن: يف هناية هذا ادلرس

 تفهم كيف وملاذا اختار يسوع الرسل االثين عرش. •

 ترشح أ مهية االّّتام املتعلِّّق ببعلزبول ضد املس يح. •

ث عن سبب اس تخدام يسوع لل مثال وترشح معىن مثل الزارع وأ نواع ال رايض. •  تتحدَّ

 لطاعة ملا ُأعلِّن هلم.يس تجيب التالميذ ابال ميان وا ية أ نْ رّساج وسبب أ مهّ ترشح معىن مثل ال  •
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 (19-7: 3الانسحاب ا ىل اجلليل وتعيني االثين عرش ): املوضوع ال ول

 16-12: 6؛ 19-17: 6؛ لوقا 4-1: 10؛ 16-15: 12؛ 25-24: 4مّّت : املقاطع املوازية

ليل. ول نّه ( تُقابَل ال ن ابنسحاب ا ىل حبر اجل 39-38: 1خطة التوسع يف اخلدمة يف منطقة اجلليل )ارجع ا ىل مرقس 

رًا، فالراحج أ ن هذا الانسحاب اكن ابدلرجة ال وىل خلري التالميذ، وذكل  مؤكَّد أ ن يسوع مل خيَش املقاومة اليت واهجها مؤخَّ

 امجلوعاكنت ليعطهيم فرصًة لهضم واستيعاب ما اكنوا يتعلَّمونه وخيتربونه. ومع هذا، فقد اكنت شعبيته تزداد أ كرث وأ كرث، و 

ان تطلبه و  تأ يت ليه من أ ماكن بعيدة حّت عن اجلليل )حّت من مناطق ال مم مثل صور وصيدا!(. وخُيربِّ تطلب الاس امتع ا 

: 5أ ظهر هذا فكرة دينية شائعة ترتبط ابلشفاء )مرقس أ ن كثريين سعوا ل ن يلمسوه. وقد  10: 3البشري يف مرقس 

 (.12-11: 19؛ 16-15: 5؛ أ عامل 56: 6؛ 27-31

 1السؤال 

يرة عرفت هوية يسوع احلقيقية، فعرفت أ نّه "ابن هللا"، ومع هذا اثنيًة. واٌّض أ ن ال رواح الرّشّ  12-11: 3 اقرأ  مرقس

س  يكونعلِّن من هو. )مل يرِّد يسوع أ ن فقد أ مرها بأ ن ال تُ  هذا اال قرار مرتبطًا مبصدٍر ش يطاين.( واّض أ ن الكتاب املُقدَّ

يرة والش ياطني يش ٌء حقيقي، وأ ّن يسوع اكن يقاوهما مقاومة شديدة. كيف تصف سلطة يسوع يعمّلِّ بأ ن ال رواح الرّشّ

 املس يح يف ما خيتص ابل رواح الش يطانية؟ ما معىن هذا وما تأ ثريه يف ما خيتص بوجود الرّشّ يف العامل؟

 

 

عة من يعنّيِّ اثين عرش من تالميذه ليعطهيم سلطًة خاّصة خلدمته ويف خدمته. أ رب 19-13: 3نرى يسوع يف مرقس 

ىل مّّت العّشار )انظر مرقس 20-16: 1هؤالء اكنوا صيادي السمك اذلين اكن قد دعامه يف مرقس  : 2، ابال ضافة ا 

د عىل الرومان 13-14 (، واكن واحٌد مهنم غّيورًا )أ ي ينمتي ا ىل مجموعة الغّيورين، اليت اكنت جامعة ثورية تسعى للمترن

ظهِّر أ ّن يسوع مل يكن ينوي اجملموعة املتنّوِّعة من النّاس العاديني يف اجملمع يُ  (. اختيار يسوع لهذه18: 3وطردمه؛ مرقس 

ىل أ ن يسوع  بناء فريقه القياديّ  بناًء عىل مؤهالت برشية، وبشلٍك خاّص من املؤّسسة ادلينية املوجودة. يشري لوقا ا 

موعة من االثين عرش اكنت تُدعى "الرسل" (، وبأ ن هذه اجمل12: 6يف الصالة قبل اختيار هؤالء )لوقا  قىض ليةًل اكمةلً 

ذ هو يقابل بُ 13: 6)لوقا  أ س باط ا رسائيل االثين عرش. ومع نية (. وكون الرسل اثين عرش اكن واحضًا أ نّه ذو مغزى، ا 

ىل احلقبة اجلديدة تقود  (، اليت اكنت يف الهناية28: 19)مّّت  وفهيا هذا، فقد اكن هؤالء االثنا عرش ميثِّّلون رد ا رسائيل ا 

ىل امجلاعة املس يانية من املؤمنني اليت امتدت حّّت جتاوزت ال ّمة الهيوديّة، حيث مشلت املؤمنني من اُلَمم أ يضًا.  ا 

 2السؤال 

رسال يسوع للرسل ليكرزوا ويطردوا الش ياطني وال رواح الرّشيرة، اكن هناك متطلَّ  ب أ خر وجب أ ن يعملوه. ماذا قبل ا 

ىل ال يتني ؟ )انتباملتطلَّبذكل  اكن .( ما املبدأ  اذلي ميكنك أ ن تس تقيه من هذا وهل أ مهية كبرية يف 15-14ه جيداً ا 

 خدمتك اليوم؟ ما ال مور العملية اليت ميكنك أ ن تعملها يف ممارسة هذا املبدأ ؟
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 39الصفحة 

 

-20: 3اّّتام يسوع بأ نّه يعمل بقوة بعلزبول وتعريف يسوع لعائلته احلقيقية ): املوضوع الثاين

35) 

؛ 23-17، 15-14: 11؛ لوقا 50-46، 37-31: 12؛ 20-16: 7؛ 30-22: 12مّّت : قاطع املوازيةامل

 21-19: 8؛ 10: 12؛ 43-45: 6

ظهِّر قساوة القلب الشديدة عند القادة ادلينينّي جتاه يسوع. كام أ نّه لهذا احلدث أ مهية كبرية يف اكمل قّصة يسوع، ل نّه يُ 

مثال يف تعلميه. يبدأ  هذا املوضوع وينهتيي ابلرتكزي عىل أ فراد عائةل يسوع ال رضية، بيامن بسبب اّّتاهمم هل، بدأ  يس تخدم ال  

يراد االّّتام املتعلق ببعلزبول بيهنام. حني نأ خذ اكمل هذا املقطع، نرى أ ن مرقس  ث عن أ حد  35-20: 3يمت ا  يتحدَّ

ا رسائيل املُرَسل من السامء، فقد اكن أ فراد أ صعب اللحظات يف خدمة يسوع العلنية قبل الصليب. ومع أ نّه اكن مس يا 

ن يف ال مة بأ نّه اكن ام اّّتمه القادة ادلينيّوعائلته يظنون أ نّه اكن مغاليًا ومتطرفًا يف أ فاكره ادلينية ويفتقر لرجاحة العقل، ك

 يعمل بقّوة ش يطانية.

 قراءة: 

س، اقرأ  التفسري  35-20: 3بعد أ ن تقرأ  مرقس   .30-22: 3التايل ملرقس يف الكتاب املُقدَّ

 30-22: 3تفسري مرقس 

تدور هذه الرواية حول اّّتام القادة ادلينينّي يسوع بأ ّن سلطانه عىل الشفاء وطرد الش يطان يه من 

ىل  جنيل مرقس بشأ ن احلدث اذلي أ ّدى ا  "بعلزبول". يضيف مّّت بعض التفاصيل اليت ال ترد يف رواية ا 

، اكن يسوع قد شفى رجاًل مسكواًن بروحٍ رشير، 22: 12ب مّّت هذا االّّتام وهذه الشكوى. فبحس

واكن أ معى وأ خرس، فشفاه يسوع وصار يرى ويتلكم. ولكّن يبدو أ ن طبيعة اس تجابة امجلوع دفعت 

توا جدًا، وبدأ وا يقولون:  ىل أ ن امجلوع اندهشوا وهُبِّ ىل توجيه ذكل االّّتام. فيشري مّّت ا  القادة ادلينينّي ا 

هو ابن داود؟" اكن هذا لقبًا معروفًا جيدًا للمس يا املُنتَظر اذلي سيمتّم الوعد اذلي ُأعطي  "أ لعّل هذا

(. فقد أ عطى هللا وعدًا خاّصًا للمكل داود من خالل اناثن النيب بأ ن واحدًا 42: 22دلاود )انظر مّّت 

تيون هذا الوعد (. يسّمي الالهو 16-12: 7مصوئيل 2من أ بنائه س يحظى بعرش وملكوت أ بديني )انظر 

بـ"العهد ادلاودي". اكن ُمتوقَّعًا من هذا اال نسان )اذلي س يحمك ملاكً عىل لك العامل( أ ن يؤّسس ملكوت 

ىل ال بد. )لقراءة وصف شعري لفرتة هذا احلمك، انظر مزمور  . كام 72السالم والرّب والعدل والربكة ا 

شعياء الزمن اذلي س يجلس فيه املس يا عىل "عرش داو  شعياء يصف ا  ؛ 7-1: 9د" أ و "كريس داود" ]ا 

11 :1-10)]. 

االّّتام ابس متداد قوته من بعلزبول: اكن سامع امجلوع يف زمن يسوع يدعونه ابللقب  .22: 3مرقس 

املس ياين "ابن داود" أ مرًا ال حيمتهل القادة ادلينيون. وقد اكن احلل الوحيد دلهيم هو أ ن جيدوا تفسريًا 

ال ببعلزبول رئيس الش ياطني" )مّّت  بدياًل لقّوة يسوع. كتب ياطني ا  ؛ 24: 12مّّت: "هذا ال خُيرِّج الش ّ

 (.22: 3انظر مرقس 
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هل كنعاين يُش تَق من الامس "بعل"، أ ي "رب" أ و "س يد" )انظر  ملوك 1يبدو أ ن "بعلزبول" اكن امس ا 

ليه يف كتاابت (. ويف ادلوائر الهيودية، صار "بعلزبول" اسامً بدياًل للش يطان نفسه. )يُ 1-3: 1 شار ا 

ان مرقس 11-1: 6؛ 6: 3 - 8: 2هيودية غري كتابية مثل عهد سلامين  أ ن "الكتبة"  22: 3(. وخُيربِّ

)اذلين اكنوا خرباء يف العهد القدمي واكنوا خيدمون الشعب مكعلّمني( اكنوا يهّتمون يسوع بأ نه يس متد قوته 

اذلين يعمتدون عىل الش يطان يف معلهم. وبقول الكتبة املعجزية من الش يطان، كام لو اكن نوعًا من السحرة 

هذا الالكم، اكنوا يأ ملون بأ ن يتخىّل امجلوع عن أ ية أ فاكر ميكن أ ن تكون دلهيم عن كون يسوع النارصي 

 هو املس يا.

عدم منطقية االّّتام: اكن الرشح اذلي قّدمه الكتبة والفريس يون ليسوع اّّتامًا خطريًا.  .26-23: 3مرقس 

ن قبل حتذير يسوع هلم من مدى خطورة اّتّاهمم، أ شار ا ىل مدى عدم منطقية رشهحم وتفسريمه. مل ولك

يكن منطقيًا اّّتام يسوع، اذلي افرتض هؤالء أ نه يعمل بقوة الش يطان، وهو اذلي اكن جيتاح مملكة 

ن ذكل الش يطان وحيّرِّر ال رسى فهيا. يش به ذكل جنود بدٍل ما ينطلقون حملاربة جنوٍد أ خرين  لبدلمه. ا 

 طريق حمتوم خلسارة احلرب.

ن كنَت أ ان بروح هللا ُأخرِّج  ده مرقس: "ولكن ا  ويضيف مّّت تعليقًا نطق به يسوع هنا ال يُورِّ

(. هبذه اللكامت يشري يسوع ا ىل الاس تنتاج 28: 12الش ياطني، فقد أ قبل عليمك ملكوت هللا" )مّّت 

ن معهل يمت بقوة الروح القدس، وه  ذه شهادة عىل أ ن امللكوت املس ياين يرتبط به.البديل: ا 

سلطان يسوع عىل هنب الش يطان: اثنيًا، انطلق يسوع ا ىل هنب "القوّي" )الش يطان(  .27: 3مرقس 

(، وهو ما يظهِّر أ نّه أ قوى من الش يطان. اكن يسوع قد أ ظهر يف خدمته أ نّه أ ىت ليحّرِّر 27وبيته )ال ية 

بفعل ال مراض اجلسدية أ و سكىن ال رواح الرّشيرة، أ و ببساطة  اذلين دّمر الش يطان حياّتم، سواء

ن تفسري أ ن يسوع اكن يعمل بقوة الش يطان غري منطقي، فأ ي  اخلراب اذلي جلبته اخلطية يف حياّتم. ا 

نسان يعمل ما اكن يسوع يعمهل س يحتاج ل ن يكون أ قوى من الش يطان ال جناز مثل هذا الهدف.  ا 

التجديف عىل الروح القدس: بعد أ ن أ ظهر يسوع المنطقية تفسري  التحذير من .30-28: 3مرقس 

ىل معاجلة قضية خطورة خطيهتم. اكن يسوع "ابن داود" فعاًل.  ل يسوع أ خريًا ا  الكتبة والفريس ّيني، حتوَّ

ىل اذلين وثقوا به، وأ ن يؤّسس ملكوته عىل  فقد اكن املس يا املوعود، واكنت رسالته أ ن يأ يت ابخلالص ا 

نسان ليسوع وحلقيقة كونه املس يا أ مٌر خطري. ولكنَّ ال مر ال خطر جدًا هو أ ن يعطي ال رض. ا   ن رفض ا 

القادة ادلينيون شعَب ا رسائيل تفسريًا خاطئًا لشخص وهوية يسوع يبنونه عىل كذبة أ نّه اكن يعمل بقوة 

ن معلهم هذا جتديف عىل الروح القدس. )اللكمة "جّدف" تعين تشويه السن  معة خببٍث الش يطان. ا 

ىل ال بد" يعين أ ّن هللا 16: 24ومكٍر؛ انظر الويني  ّن هذا التجديف "ليس هل مغفرة ا  .( وقول يسوع ا 

 س يحاس هبم عنه ولن ينالوا الغفران عليه.

سبب اعتبار هذه اخلطية "جتديفًا عىل الروح القدس" هو أ ن املعجزات اليت معلها اكنت بقوة الروح 

ّمة الهيودية بأ ن يسوع هو مس ّيامه. اكن هؤالء القادة  القدس، أ ي أ ّن الروح القدس اكن يشهد لل 

ادلينيّون يش متون ويشّوِّهون مسعة ما اكن الروح القدس يعمهل ويعلِّنه بشأ ن يسوع. فا ن ماتوا ومه 

هانة من أ سوأ  ال شاكل(،  ىل الش يطان )ويه ا  رافضون حلقيقة كون يسوع املس يح املس يا، وبعزو أ عامهل ا 
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 41الصفحة 

 

هّنم لن  هّنم قد وصلوا ا ىل تكل النقطة بعُد، فا  حيصلوا عىل الغفران أ مام هللا. لكْن الحظ أ ن يسوع مل يقل ا 

رمه بأ ن يتوقَّفوا قبل أ ن يفوت الوقت. وبسبب الطبيعة الفريدة لهذه اخلطية )اليت ارتكهبا القادة  فهو حيّذِّ

دوا امجلوع عن يسوع وهييّ  جومه عليه(، فا ن كثريين يؤمنون أ ن ادلينيّون يف زمن خدمة يسوع العلنية ليبعِّ

 هذه اخلطية خطية ال ميكن تكرارها اليوم.

 3السؤال 

، ماذا اكن أ فراد عائةل يسوع يقولون عنه؟ برأ يك، مباذا أ شعر هذا الالكم يسوَع؟ هل حدث أ ن 21: 3حبسب مرقس 

هاانت من أ فراد عائلتك؟ هل تواس يك معرفتك أ ن يسوع و   اجه ال مَر نفسه؟اكن عليك مواهجة خسرية وا 

 

 

 4السؤال 

ىل َمن وّجه يسوع حتذيره يف ال ايت  عن "التجديف عىل الروح القدس"؟ ما الوعد املعطى للمؤمنني يف رومية  30-28ا 

 ؟38-39: 8

 

 

ىل أ فراد عائةل يسوع اذلين اكنوا يسعون للحصول عىل فرصة الالكم  يف ال ايت ال خرية من هذا ال حصاح، يعود الرتكزي ا 

ث عن "عائلته ال كرب".مع  ه. ويس تخدم يسوع هذه الفرصة ليتحدَّ

 5السؤال 

ىل عائةل هللا، اقرأ  35-33: 3بتفكريك وتأ منكل مبرقس  ، من مه اذلين يعتربمه يسوع عائلته الكبرية؟ لفهم كيفية ادلخول ا 

رادة هللا لنا؟40: 6يوحنا   . ما يه ا 

 

 

 (20-1: 4) 1أ مثال عن امللكوت: اجلزء : املوضوع الثالث

 15-4: 8؛ لوقا 23-1: 13مّّت : املقاطع املوازية

ث عن أ مثال امللكوت بعد يسوع ابالعامتد عىل قوة ل ّّتام اال توجيه ليس مصاَدفة أ ن يأ يت هذا ال حصاح اذلي يتحدَّ

جة لهذا، غريَّ م الشديدة ورفضهم لكون يسوع هو املس يا. ونتيدة ادلينينّي هذا قساوة قلوهبعكس اّّتام القابعلزبول. 

ىل اس تخدام ال مثال بشلٍك أ كرب. انتبه جيدًا ا ىل مرقس  ل ا  . التعلمي من 12-10: 4يسوع أ سلوب تعلميه، حيث حتوَّ

رس ملكوت هللا"(، ويف الوقت س يح )"خالل ال مثال أ عطى التالميذ فرصة أ ن يتعلَّموا حقائق أ كرث عن ملكوت امل 

ال نفسه اكن هذا ال سلوب خيفي احلق عن اذل ين اكنوا يرفضونه. )يف النصوص الهيودية، اكن "الرس" أ مرًا ال ميكن فهمه ا 

عالن خاّص؛ وهذا ما يُرى يف دانيال  شعياء .( 38-36: 12؛ 38: 10عزرا 4؛ 9: 4اب   10-9: 6ويقتبس مرقس ا 
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لهيي عن امللكوت اكن شالًك من ادلينونة املقصودة عىل ال مة. اكن ليُ  للتالميذ امتياز أ ن ينالوا ظهِّر أ ن حص اال عالن اال 

 (.34: 4فهامً )انظر مرقس 

 6السؤال 

 هذا املثل بوضوح درسًا روحيًا. البذور يه لكمة هللا، رساةل هللا عن يسوع . يعمّلِّ 9-1: 4مثل الزارع يف مرقس اقرأ  

ما اذلي ميزّيِّ نوع ال رض (، وأ نواع ال رايض ال ربعة متثل النّاس اذلين يتجاوبون مع الرساةل. 12-11: 8وملكوته )لوقا 

ما ال مر اذلي تقرتح هذه احلقيقة كونه أ مرًا ممكنًا يف ما يتعلَّق ابذلين  الرابعة )ال رض اجليدة( عن الثالثة أ نواع السابقة؟

فون بكوهنم "أ رض جيدة"؟  يُعرَّ

 

 

 

ث يسو  12-10: 4تأ ّمل مبرقس   احلقائق الروحية. يف بصِّ ع عن امتالك اال نسان لعيون روحية ت للحظات قليةل. يتحدَّ

ن امللكوت موجود ال ن يف شلٍك رويح، حيث ميارس  زمن يسوع، مل يس تطع امجليع رؤية اقرتاب ملكوته. وميكننا القول ا 

سلطانه مككل، وهو يشلّكِّ وجيمع مواطنني مللكوته. ويف املس تقبل، بعد جميئه الثاين، سيتأ ّسس امللكوت تأ سيسًا اتّمًا، 

 مل بأ مكهل.وسيتغريَّ العا

 7السؤال 

، ما 12-10: 4حصل أ ن شعرت ابالكتئاب واال حباط، بل والشعور ابل سف جتاه نفسك؟ حبسب مرقس هل 

 الامتياز اذلي دليك؟ ما معىن هذا ابلنس بة كل؟

 

 

، حصل هذا حني اكن وحده 10: 4، بدأ  يسوع يرشح مثل الزارع لتالميذه. حبسب مرقس 20-13: 4يف مرقس 

ع يسوع اللكمة، وجتاَوب الناس بطرٍق خمتلفة، هكذا س يحصل معنا. فلن يس تجيب امجليع ابلطريقة نفسها معهم. كام زر

 حني حناول تقدمي لكمة هللا هلم.

 8السؤال 

ىل يسوع املس يح  قات كثرية تعرتض طريق الناس ا  أ حد ال مور اليت ميكننا أ ن نتعلَّمها من هذا املثل هو أ ّن هناك معّوِّ

( أ هّنا تعوق الناس عن صريورّتم تالميذ 19-13: 4ين هل. ما ال مور اليت ترى يف هذه ال ايت )مرقس وصريورّتم ممثر 

 ممثرين؟ ما امحلاقة اليت يقع فهيا اذلين يرفضون يسوع املس يح بسبب سعهيم وراء الغىن العاملي والرغبات الشخصية؟
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 43الصفحة 

 

 (34-21: 4) 2أ مثال عن امللكوت: اجلزء : املوضوع الرابع

 21-18: 13؛ لوقا 35-24: 13مّّت : قاطع املوازيةامل

ىل مّّت  يعطينا البشري مرقس يف هذا القسم اخلتايم ن رجعنا ا  بعضًا من تعالمي يسوع اليت قّدهما من خالل ال مثال )وا 

و ه امعّ ابحلديث  23-21: 4فسرنى أ ّن يسوع تلكَّم بأ مثاٍل أ خرى غري املذكورة هنا.( يبدأ  يف مرقس  24-58: 13

انر  ىل النور". كام أ ن هدف الرساج هو ا  الغرفة لرؤية ما فهيا، فا ن رغبة هللا أ ن تُعلَن احلقائق  ة"معلَن" وما "س يأ يت ا 

ّ لرّسّ االروحية اخملفية و  عالن هذي . ه احلقائق الروحية س يحصل ابلتدرجية ال ن عن ذوي القلوب القاس ية يف الهناية. ولكّن ا 

تالميذ يسوع( سيبدأ ون ابلفهم بدرجٍة ما ال ن. وس يحصل فهٌم أ عظم الحقًا، بعَد قيامة  اذلين هلم "أ ذانن للسمع" )مثل

ع لتشمل ال مم. وأ خريًا،  ذ نرى الكنيسة تتوسَّ يف اجمليء  معروفالك يشٍء س يصري يسوع، والحقًا أ يضًا يف سفر ال عامل ا 

 الثاين ليسوع والتدشني الرمسي للملكوت.

)املتعلقة بكيل القياس( ال تتلكامن عن املال أ و ال ش ياء املادية، ولكن عن  25-24يتني من شأ ن هذا أ ن يقرتح بأ ن ال  

عطاء اال نسان مزيدًا من اال انرة الروحية، أ ي الفهم الرويح )خاّصة  يت مبلكوت خيتّص بيسوع املس يح وكيف س يأ   فاميا 

 .هللا(، وكيف حيتاج لك مؤمن ل ن يكون أ مينًا يف الاس تجابة ملا يعلِّنه هل

 9السؤال 

 كتلميٍذ ليسوع املس يح؟. ما املبدأ  اذلي ميكنك أ ن تس تقيه من هاتني ال يتني حلياتك 25-24: 4تأ مل للحظات مبرقس 

 

 

 

م المنو بيامن يقرتب احلصاد خطوًة تلَو ال خرى. 29-26: 4يف مثل البذار اليت تمنو رّسًا )مرقس  (، يقع التشديد عىل تقدن

هبدف الوصول  واال نضاج  عن الكرازة ابللكمة وكيف يعمل هللا بطريقٍة رّسية وغامضة يف التمنيةيُقَصد من املثل أ ن يعمّلِّ 

ىل احلصاد. ولهذا، اكن عىل التالميذ أ ن يمتّموا دورمه يف نرش بذار رساةل امللكوت، ولكهّنم مل يكونوا حيتاجون لالنشغال  ا 

 ّ  مه.بكيفية حدوث المنو، فهو أ مٌر خيّص هللا، وهو من سيمت

ن يف مرقس ثَ مقصد مَ  ، هو التشديد عىل املقابةل بني حبة اخلردل الصغرية حني تُزَرع، 32-30: 4ل حبة اخلردل، املُدوَّ

ليه يف الهناية نبتة تكل احلبة. مفا يبدو صغريًا وعدمي ال مهية يف البداية،  ةوجحم الشجرية أ و الشجرة الكبري  قد اذلي تصل ا 

ًا. ولكّن مقصد املثل هو أ ن يصف العملية اليت هبا حيدث ملكوت هللا. فقد بدأ  مبا بدا أ مرًا تنتج عنه هناية مفاجئة جد

ما  فا نّ صغريًا قليل القمية )اببن جناٍر وبعض الصّيادين يف اجلليل البعيد النايئ(، ولكن يف عودة يسوع املس يح يف اجملد، 

خلليقة، واذلين صاروا تالميذه عرب ال جيال س ُيقامون ميل  ال رض. س ميكل يسوع عىل لك اسوف بدأ  ملكواًت جميدًا 

 َ شارته ا ىل "طيور السامء ]اليت[ تتأ وى حتَت ظلِّّها،" وهذا ثَ ويمتتّعوا برباكت وسعادة ملكوته. يهنيي البشري مرقس امل ل اب 

ىل امحلاية والسالم. والس ياق يف حزقيال هو 23: 17اقتباس غري حريف من حزقيال  التعامل مع . تشري هذه الصورة ا 

ىل وجود ال مم. ولهذا،  ارتفاع وجمد امللكوت املس ياين وال مم اليت س تكون حارضًة حني حصول ذكل احلدث، مما يشري ا 

ىل الكيفية اليت هبا منت فا ن برانمج امللكوت اذلي سيبدأ  وينطلق من اجلليل س يضّم يف الهناية اُلمم  شارة ا  أ يضًا )وهذه ا 

رت يف سفر ا  ل عامل(.الكنيسة وتطوَّ
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 10السؤال 

عك مثل حبة اخلردل يف وضعك وثقافتك كتلميٍذ ليسوع املس يح؟ ما سبب أ مهية أ ن نتذكر اجمليء الثاين  كيف يشّجِّ

ليه؟  للمس يح واملقصد اذلي يتّجه التارخي ا 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص ي  سوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا  ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت لدلرس الثالث

 

 45الصفحة 

 

 دلرس الثالثلايت ختبار اذلالا

 1ل السؤا

 اليت س بقت اختياره للرسل االثين عرش؟ يف الليةل املس يحماذا معل يسوع 

 ل عىل قدٍر اكٍف من النوم والراحة.و لحصلذهب للنوم مبكِّّرًا  .أ  

ىل أ قرب مجمع ليستشري أ حد القادة ادلينينّي الهيود هنا. .ب  ذهب ا 

 .يف الصالةقىض الليةل لكّها  .ج

 الزتاهمم حنو اخلدمة. ن مدىم عخشصيًا ليتأ كّد مهنلك واحٍد مهنم قابل  .د

 2السؤال 

رسال الرسل للكرازة، ذكر أ نه حتضريًا هلم للخدمة، اك  .معهن ينبغي أ ن يقضوا وقتًا قبل أ ن يتلكّم البشري مرقس عن ا 

 ؟صواب أ م خطأ  

 3السؤال 

" )املس يا(. وقد امجلوع تزيد من احامتلية أ ن يكون يسوع هو "ابن داود تبعد شفاء الرجل اذلي اكن أ معى وأ خرس، بدأ  

 ّ  ؟صواب أ م خطأ   .رئيس الكهنةاكن يعمل معجزاته بقوة  هاّّتمه القادة ادلينيون بأ ن

 4السؤال 

 ، ما هو "التجديف عىل الروح القدس"؟30-28: 3حبسب س ياق مرقس 

 اقرتاف خطااي رشيرة تُفقِّد اال نسان خالصه. .أ  

 املشاركة يف عبادة الش يطان. .ب

  مائدة الرب.رفض حضور الكنيسة واملشاركة يف .ج

هانة الروح القدس اذلي معل املعجزات شهادًة معل املعجزات اليت نِّس بة  .د ىل قّوة الش يطان، وابلتايل ا  ها يسوع ا 

 للهيود يف ذكل اليوم عىل أ ن يسوع هو املس يا.

 5السؤال 

يضاحه عن سلب ه ضده بأ نه يعمل بقوة "بعلزبول"، يشري "القوي" يف ا  بيت "القوي" ا ىل  يف دحض يسوع لالّّتام املوجَّ

 ؟صواب أ م خطأ   يسوع املس يح.

 6السؤال 

ال يت، يف حني أ خفى  التبشرييربانمج الأ عطى التعلمي من خالل ال مثال التالميذ فرصًة ل ن يتعلّموا حقائق أ كرث عن 

 ؟صواب أ م خطأ   احلق عن اذلين اكنوا يرفضونه.

 



 الاختبار اذلايت لدلرس الثالث 46الصفحة 

 

 

 

 7السؤال 

ون بطرٍق خمتلفة لرساةل يسوع املس يح وملكوته، وأ ن هدف املؤمن هو أ ن يعمّل مثل الزارع وال رايض أ ن النّاس سيتجاوب

 ؟صواب أ م خطأ   يكون مثل البذرة اليت تسقط يف ال رض اجليدة.

 8السؤال 

ىل أ ن يعلاّم:  هيدف مثَل الرساج ومثَل الكيل ا 

 أ ّن عىل لّك مؤمن أ ن يكون شاهدًا أ مينًا للرب. .أ  

جًا ليمتكّن لك النّاس من أ ن يروا.أ نّه حني يكرز التالميذ يف الليل، علهي .ب  م أ ن يس تخدموا رُسُ

ضافيًا ملن مه يف احتياج(. .ج  أ ن عىل املؤمنني ابملس يح أ ن يكونوا كرماء مع ال خرين )حبيث يعطون مكيااًل ا 

ىل ما يعلِّنه هللا عن احلقائق الروحية ويتجاوبوا مع هذا اال عالن حبرص، وذكل أ ن التالميذ حباجة ل ن يس متعوا  .د ا 

  يعلِّن هللا هلم املزيد.حّّت 

 9السؤال 

ىل أ ن يعمّلِّ أ ن عىل تالميذ يسوع أ ن يكون29-26: 4اذلي يلقي البذار عىل ال رض )مرقس  الّزارعهيدف مثل   وا( ا 

 ؟صواب أ م خطأ   يتعلَّق بدورمه ابلكرازة ابللكمة، وأ ن هللا س يكون املسؤول عن تمنية تكل البذار واحلصاد. فاميأ مناء 

 10السؤال 

ىل:  يف مثل حبة اخلردل، الراحج أ ن "طيور السامء" اليت تتأ وى حتَت ظل جشرية اخلردل تشري ا 

 ال رواح الرشيرة اليت تقاوم برانمج ملكوت هللا. .أ  

عالاًن اكماًل. .ب  الرباكت ال تية عىل احليواانت حني يُعلَن ملكوت هللا ا 

 كون ويمتتَّعون برباكت امللكوت.حقيقة أ ن ال مم س يكونون مشمولني يف ملكوت هللا، وأ هنم سيشرت  .ج

 حقيقة أ ن برانمج ملكوت هللا سيتعّرض للمقاومة من ال مم وادلول العدائية يف العامل. .د



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس الثالث

 

 47الصفحة 

 

 ادلرس الثالثس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

ي فامييُمكِّننا أ ن نرى أ مرين هممني عىل ال قل  رة يف حمرض خيتص بيسوع وال رواح الرّشيرة. أ واًل، حيامن اكنت ال رواح الرّشّ

قه الالحمدود علهيا )ال ية  (. 11يسوع اكنت )من خالل البرش اذلين اكنت تسكهنم( تقع أ مامه يف اعرتاٍف مهنا بسمّوه وتفون

يتعلَّق  فامياثنيًا، اكنت دليه سلطة مطلقة علهيم، واكن علهيم أ ن يطيعوا تعلاميته. ومن هنا، اكنت هذه ال رواح خاضعة هل. 

أ ن ال رواح الرشيرة مسؤوةل عن الكثري )وليس  ،ابالعامتد عىل دراستنا ،العامل، ميكننا أ ن نس تنتج يقيناً  بوجود الرّشّ يف

ابلرضورة لك( من الرشور اليت نراها يف عاملنا وال مل واملعاانة الذلين خيتربهام النّاس. الش يطان واملالئكة ال رشار ممتّرِّدة 

 عىل اال هل احلقيقي الوحيد وخليقته.

 2ؤال الس

(. لك ما اكنوا حباجٍة ا ىل 14يكونوا "معه" )ال ية  ره يف التالميذ االثين عرش هو أ نْ املتطلَّب املس بق الواجب تواف

ىل تعلميه ومراقبة طريقته يف اخلدمة. املبدأ  اذلي خيّصنا اليوم هو أ ننا س نكون  معرفته سيتعلمونه مبراقبة يسوع والاس امتع ا 

قط ل ننا "معه" ونتعملَّ منه. ومن الناحية العملية، نعمل هذا ال مر بقضائنا وقتًا معه بقراءة ُمهّيئني للخدمة الروحية ف

 لكمته، واحلديث معه يف الصالة، وتعملن العيش معه ابال ميان بيامن نتلّك ابلاكمل عىل قوته وسلطانه.

 3السؤال 

نّه خمتّل،" مما يعين أ نّه  نيًا ويعاين من عدم التوازن يف عقهل وقدراته الفكرية. ليس من متطّرِّفًا دي  اكنقال أ فراد عائلته: "ا 

متامه ما أ راده هللا أ ن يعمهل. حني نواجه  شّك يف أ ن يسوع شعر ابل مل بسبب هذه اال هاانت، ولكّن هذا مل حُيل دون ا 

هاانٍت  خسريةً  ض لل مر نفسه، وهو يفهم أ الم  وا  ىل اذلي تعرَّ  نا.شبهية، نعرف أ ننا نس تطيع أ ن نصّل ا 

 4السؤال 

ىل  ىل الكتبة والقادة ادلينينّي غري املؤمنني )وليس ا  ًا ا  اكن حتذير يسوع من "التجديف عىل الروح القدس" موهجَّ

ن أ رّص هؤالء القا ن عىل قساوة قلوهبم، مهّتمني يسوع بعمل املعجزات وطرد الش ياطني بقوة دة ادلينيّوتالميذه(. فا 

هّنم لن حيصلوا عىل احلياة الش يطان، مع أ نّه يف احلقيقة معل  هّنم خيمتون عىل مصريمه، وذلا فا  هذا بقوة الروح القدس، فا 

وعد للمؤمن: ليس من يشٍء ميكنه أ ن يفصلنا عن حمبة هللا يف املس يح يسوع ربنا. الفرق هو  39-38: 8ال بدية. رومية 

فني لن حيصلوا أ بدًا عىل احلياة ال ب  دية، بيامن املؤمنون ابملس يح لن يفقدوها أ بدًا.أ ن هؤالء القادة ادلينينّي اجملّدِّ

 5السؤال 

رادة هللا يه أ ن "نؤمن" بيسوع املس يح، وهبذا نصري  عائةل يسوع الكربى يه اذلين يتبعونه، اذلين صاروا تالميذه. ا 

و"عائةل هللا"  أ ن دلينا عائةل أ رضية 35-33: 3جزءًا من "عائلته"، وبسبب هذا تصري لنا حياة أ بدية. نتعملَّ من مرقس 

 فهم عىل يسوع املس يح.الروحية. عائةل هللا يه ال مه، مع أ ّن علينا أ ن حنب عائلتنا ال رضية ونسعى ل ن نعّرِّ 

 6السؤال 

ال رض الرابعة، ال رض اجليدة، تمتزيَّ بأ هنا تعطي مثرًا كثريًا ووفريًا. من شأ ن هذا أ ن يعلِّّمنا برضورة أ ن نتعمّل أ ن نكون مثل 

جليدة". فا ن رسان مع يسوع، وجتاوبنا مع لكمته ابال ميان والطاعة، فا ن هذا هو نوع احلياة اليت س نعيشها "ال رض ا



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس الثالث 48الصفحة 

 

 

وخنتربها. وحّّت نصري "أ رضًا جيّدًة" ذات تربة جيدة تعطي مثرًا كثريًا، س يكون علينا أ ن نثبت يف وجه الضيق 

نقع فريسًة خلداع وغرور الغىن والرغبة  وأ اّل امل (، وس يكون علينا أ ن نبتعد عن مهوم الع17: 4والاضطهاد )مرقس 

 (.19: 4ابل ش ياء ال خرى )مرقس 

 7السؤال 

بون  يتعرَّض لك املؤمنون لال حباط بني احلني وال خر، ولكْن ال ينبغي أ ن نبقى يف هذه احلال. علينا أ ن نتذكَّر أ ننا مطوَّ

 هللا. علينا أ ن نكون شاكرين عىل أ ننا لن نسكل يف الظلمة وسعداء جدًا ل ن عيوننا انفتحت لرتى روحيًا ولتفهم ما يعمهل

 (.14-13: 1مثل معظم النّاس يف العامل )انظر كولويس 

 8السؤال 

( 2( س يعمل الش يطان ضد اذلين نشهد هلم، وس يحاول أ ن يلقي فهيم الشك حبق هللا قبل أ ن ينغرس يف قلوهبم. )1)

 بلكمة هللا، ولكهّنم سيتعّرضون لالضطهاد أ و الضيق، فيذبل فرهحم. س يكون بعض الناس يف البداية هممتني أ و فرحني

( س يكون دلى بعض الناس رغبة ابلغىن والذلات العاملية، ولن يكونوا راغبني بأ ن يتبعوا يسوع عىل حساب ختلهّيم 3)

ن غىن ومجعوا من وممن ماٍل هذه الطموحات. تمكن حامقة الفئة ال خرية يف أ ن امجليع س ميوتون، وهمام حّصلوا عن 

ثروات وذّلات، فس يكون علهيم أ ن يتخلّوا عهنا ويرتكوها عند موّتم. أ ما اذلين سعوا وراء الغىن ال بدي فسيمتتعون به 

ىل ال بد.  ا 

 9السؤال 

ن ُكنّا نرجو أ ن ننال مزيدًا من "النور" ىل ما يعلِّّمه هللا لنا من خالل لكمته. ا  ، أ ي املبدأ  هو أ ن علينا أ ن نس متع حبرص ا 

مزيدًا من اال انرة والفهم الروحيني من هللا، فس يكون علينا أ واًل أ ن نتجاوب بأ مانة مع ما ُأعطي لنا. هذا مبدأ  يف الواكةل: 

ىل  امعل بأ مانة مبا ُأعطيتَه )ابال ميان والطاعة(، وس ُتعطى املزيد. ينبغي أ ن تكون حياة التلميذ رحةًل ال تنهتيي من اجمليء ا 

 ما نلناه.مع عامل هبا توأ كرث من احلق الرويح، ولكّن هذا مرشوط ابلكيفية اليت ن  معرفة املزيد أ كرث

 10السؤال 

ع. يف بعض ال وقات نظن أ ن خطة ملكوت  اخلارس، ولكّن احلقيقة قد فشلت أ و أ ننا مع الطرف مثَل حبة اخلردل مشّجِّ

ُن مع الطرف الراحب! قد يشّك غري املؤمنني غري ذكل. فهيي تمنو، ويف الهناية ستنجح. س يكون ملكوت هللا منتصًا، وحن

 يومًا ما، حني س يعود يسوع املس يح، لن نندم أ بدًا عىل أ مانتنا هل! خرون بنا، أ و قد يضطهدوننا. ولكنْ بنا، أ و يس

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال  ا 



الثالث اال جاابت لالختبار اذلايت لدلرس  

 

 49الصفحة 

 

 دلرس الثالثلايت الختبار اذللجاابت اال  

 1السؤال 

 ةل لكّها يف الصالة.ج. قىض اللي

 صواب :2السؤال 

 خطأ   :3السؤال 

 4السؤال 

هانة الروح القدس اذلي معل املعجزات شهادًة للهيود  معلهاد. نِّس بة املعجزات اليت  ىل قّوة الش يطان، وابلتايل ا  يسوع ا 

 يف ذكل اليوم عىل أ ن يسوع هو املس يا.

 خطأ   :5السؤال 

 خطأ   :6السؤال 

 صواب :7السؤال 

 8السؤال 

ىل ما يعلِّنه هللا عن احلقائق الروحية ويتجاوبوا مع هذا اال عالن حبرص، وذكل حّّت  د. أ ن التالميذ حباجة ل ن يس متعوا ا 

 يعلِّن هللا هلم املزيد.

 صواب :9السؤال 

 10السؤال 

 ج. حقيقة أ ن ال مم س يكونون مشمولني يف ملكوت هللا، وأ هنم سيشرتكون ويمتتَّعون برباكت امللكوت.





أ  6: 6 - 35: 4ادلرس الرابع: معجزات يسوع اليت أ ظهرت سلطانه الس يادي: مرقس   

 

 51الصفحة 

 

 ع اليت أ ظهرت سلطانه الس يادي:و : معجزات يسرس الرابعادل

 أ  6: 6 - 35: 4مرقس 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

م الفت  قامة يسوع ال نسان من املوت. كام ميكن رؤية تقدن بعد ال مثال تأ يت سلسةل من املعجزات اليت تصل ذروّتا يف ا 

ذ لك واحدٍة اكنت متثِّّل مواهجًة لهتديد للجنس البرشي يف اخلليقة. فاملعجزة ال وىل تتعلَّق  يف سلسةل املعجزات، ا 

(، والثالثة تتعلَّق مبرض 20-1: 5خراج أ رواحٍ رّشيرة )مرقس اب  (، واملعجزة الثانية تتعلَّق 41-25: 4ابلطبيعة )مرقس 

 (.35043، 24-21: 5مرقس ق ابملوت )(، والرابعة تتعلّ 34-25: 5مرقس )

نّ  ط ال ظهار قوته وسلطانه. فهيي ّتدف ال اثرة السؤال: "َمن هو يسوع؟" فق يسوع مل يعمل املعجزات ومع هذا، فا 

( أ ن التالميذ مل يدرِّكوا متامًا َمن هو يسوع. فهم يسأ لون: "من هو 41-35: 4مرقس ويظهر واحضًا يف احلدث ال ول )

ّن الرحي أ يضًا والبحر يطيعانه؟" )مرقس  عن موته  هل ن خيربِّ تالميذ(. ونتيجًة لهذا، مل يكن مس تعّدًا بعُد 41: 4هذا، فا 

ال حني يدركوا ويقّروا علنًا وبوضوح أ نّه مس ّيا هللا.  وقيامته ال تيني، ولن يفعل هذا ا 

د معجزة. ففي لّك واحدٍة مهنا يتواجه يسوع مع حتّدٍ  تتضمَّن لك واحدٍة من القصص ال ربعة يف هذا ادلرس أ كرث من جمرَّ

ى، ّتدئة العاصفة يف البحر، يواجه يسوع حتّداّيً من تالميذه والعاصفة الثائرة. لسلطانه وهويته كرّب. يف القّصة ال خر 

، أ ما هيمنك أ ننا هنكل؟" (. ويؤكّد يسوع سلطانه عىل العاصفة بهتدئة البحر. ويف القصة 38: 4)مرقس  يسأ لونه: "اي معمّلِّ

نسان مسكون بأ رواح رشيرة، ةالثاني تكل ال رواح: "ما يل وكل اي  خحيث تص ، يواجه يسوع حتداًي من "جلئون" يف ا 

(. ويؤكِّّد يسوع سلطانه عىل عامل الش يطان وال رواح الرشيرة بطرده ال رواح الرّشيرة وشفائه 7: 5يسوع؟" )مرقس 

، يسخر الناحئون يف بيت اييرس من فكرة أ ن يسوع س يكون قادرًا عىل معل أ ي ةالرجل املسكون. ويف القصة الثالث

قامهتا من املوت 40: 5س اليت اكنت قد تُوفّيت )مرقس يشٍء البنة ايير  نّه يؤكِّّد سلطانه عىل املوت اب  (. ومع هذا، فا 

ىل احلياة. وأ خريًا، يف ظهوره يف النارص  عادّتا ا  د جّنار بس يط،  ساكن، اس تجاب ةوا  ميان معه، فعاملوه مكجرَّ مدينته بعدم ا 

ؤكِّّد سلطانه، بل تركهم خارسين )فقد خرسوا املعجزات اليت اكن (. ويف هذه احلاةل، ال نراه ي3: 6وعرثوا به )مرقس 

 ميكن أ ن تُعَمل يف وسطهم(.

 

ط ادلرس  ُمخطَّ

 (41-35: 4ّتدئة العاصفة يف البحر )مرقس : املوضوع ال ول

 (20-1: 5دريني وشفاؤه )مرقس مواهجة جمنون اجل: املوضوع الثاين

قامة ابنة اييرس : املوضوع الثالث  (43-21: 5ملسؤول يف اجملمع )مرقس ا -معجزة ا 

 أ (6-1: 6يسوع يف النارصة )مرقس النتيجة: رفض : املوضوع الرابع

 



أ  6: 6 - 35: 4ادلرس الرابع: معجزات يسوع اليت أ ظهرت سلطانه الس يادي: مرقس  52الصفحة   

 

 

 أ هداف ادلرس

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن:

 تفهم بشلٍك أ فضل سلطان يسوع عىل الطبيعة، وعامل الش يطان وال رواح الرّشيرة، واملرض، واملوت. •

 م ليسوع وسلطانه.هميذ أ ن يمنوا يف فهم ترشح كيف اكن عىل التال •

د مهنا زايدة  • ميان بيسوع ما اكن دليه من ترشح كيف قاد يسوع اييرس، املسؤول يف اجملمع، عرب معليٍة قُصِّ ا 

ق ذكل ادلرس عىل حياتك اليوم(.  )وتطّبِّ

ىل "اال ميان" يف تقرير كيف س يعمل بطريقٍة معجزية ومع َمن. •  تفهم مدى أ مهّية نظرة هللا ا 

 

 

 (41-35: 4ّتدئة العاصفة يف البحر )مرقس : املوضوع ال ول

 25-22: 8؛ لوقا 27-23: 8مّّت : املقاطع املوازية

ىل أ ن هذا احلدث حصل يف اليوم اذلي عملَّ فيه يسوع أ مثال  35تشري اللكامت ال وىل "يف ذكل اليوم" يف ال ية  ا 

مياننا، ينبغي أ ن يعطينا هذا شيئًا من البصرية وال امللكوت.  فهم: بعد وقٍت من التعلمي، كثريًا ما يعطي هللا فرصًة المتحان ا 

ن ُكنّا قد اس توعبنا ما ينبغي أ ن نفهمه ونس توعبه.  لرؤية ا 

 1السؤال 

، حاول أ ن تقمّيِّ التالميذ. تذكَّر أ ن هؤالء اكنوا صّيادي مسك ذوي خربة، حبرص 41 -35: 4بعد أ ن تقرأ  مرقس 

. ما املشلكة اليت يبدو 40فون اال حبار ابلقوارب والسفن. الحظ حبرص توبيخ يسوع هلم يف ال ية وابلتايل فقد اكنوا حيرت 

 أ هّنم يواهجوهنا؟

 

 

ّن توبيخ يسوع هلم يف ال ية  ندّرِّك أ ن هذه العاصفة يف البحر اكنت ُمرعبًة جدًا، حّّت لصّيادين ذوي خربة. ومع هذا، فا 

ىل أ نّه اكن ينبغي أ ال يكونو ي  40 ق هذا ال مر عىل حياتنا يه بأ ن شري ا  حدى الطرق اليت ميكننا هبا أ ن نطّبِّ ا خائفني. ا 

عب.  نتعملَّ كيف نتعامل مع ال زمات وال وضاع الصعبة من دون أ ن يس يطر علينا اخلوف أ و الرن

 2السؤال 

ىل  ق 17-16: 3تميواثوس 2توقَّف للحظة وافتح ا  لكمة هللا عىل حياتنا . هدفنا من دراسة الكتاب املُقدس هو أ ن نطّبِّ

بشلٍك حصيح. كتلميٍذ ليسوع املس يح، ماذا ميكنك أ ن تتعملَّ من هذه القصة بشأ ن التعامل مع ال زمات وال وضاع 

ث مع التالميذ يف وسط العاصفة، فامبذا كنَت ستنصحهم؟ نِّحت كل الفرصة ل ن تتحدَّ  الصعبة؟ لو س ُ
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 3السؤال 

جنيل مرقس. كيف مّرة أ خرى. فكِّّر بلكّ  41اقرأ  ال ية   ما تعلَّمته عن يسوع املس يح يف ال حصاحات ال ربعة ال وىل من ا 

 جتيب عن السؤال: "من هو هذا؟"

 

 

 (20-1: 5دريني وشفاؤه )مرقس مواهجة جمنون اجل: املوضوع الثاين

 39-26: 8؛ لوقا 34-28: 8مّّت : املقاطع املوازية

جنيل مرقس  ّن هذه القصة متثِّّل مواهجة أ شّد ما بني مع أ نّنا رأ ينا سابقًا أ مثةل يف ا  عىل طرد ش ياطني وأ رواحٍ رّشيرة، فا 

ظهارًا أ قوى لسلطان يسوع عىل عامل الش يطان. اكنت الش ياطني  يسوع والعامل الش يطاين. ولهذا، فا ن هذه القصة متثِّّل ا 

ىل فرقٍة عسكرية   رومانياً اكن هذا ُمصطلحًا عسكرايً (. 9الساكنة يف ذكل اال نسان تُعَرف ابمس "جلئون" )ال ية  يشري ا 

ىل عدٍد كبري فقط ) 6000تتأ لَّف من  ومبعىن ما، اكن يسوع عسكرّي، مع أ نّه يف هذا الس ياق الراحج أ نّه يشري ببساطة ا 

 يواجه من يزيد عليه عددًا بشلٍك كبري(. مؤكَّد أ ن وضع هذا الرجل اكن كئيبًا جداً.

 4السؤال 

س. مثّة ثالثة خطوات ست املس تقبل،  يف مساق ميكنك أ ن تدرسه يف تعمّل عن الطريقة الصحيحة يف دراسة الكتاب املُقدَّ

( التطبيق. يف املرحةل ال وىل، أ ي املالحظة، يكون الرتكزي 3( التفسري، )2( املالحظة، )1أ ساس ية يف معل هذا: )

ىل أ كرب ه ادلارس انتباهه ا  ما يتعلَّق عدٍد ممكن من التفاصيل. يف  عىل مالحظة ما يف النّص بشلٍك حريص، حبيث يوّجِّ

ظ" أ كرب قدٍر ممكِّن من السامت اليت ظهرت يف الرجل اذلي اكن مسكواًن بأ رواحٍ رّشيرة. 4ابلسؤال  ، نريد أ ن "نالحِّ

 امعل قامئًة ابل مور اليت تالحظها.

 

 

ض النّاس من القرى اجملاورة اس تجاابٍت متعارضة ملا معهل يسوع. انترش اخلرب برسعة، ورك 20-14: 5نرى يف مرقس 

لرؤية ما حدث. بعض اخملطوطات تدعو امس املاكن مبنطقة "اجلرجاس يني"، وبعضها تدعوه مبنطقة "اجلدريني". ويف 

احلالني، حصل احلدث يف اجلهة الرشقية من حبر اجلليل يف منطقة املدن العرش )ادلياكبوليس(، ويه منطقة اكن معظم 

مل تكن تربية اخلنازير أ مرًا معقواًل للهيود اذلين اكنت الرشيعة ( 1يف القصة: ) االفكرة ما يؤيّدهساكهنا من ال مم. ولهذه 

ىل "أ هل" الرجل املسكون حني أ عطاه تعلاميٍت معينة 2(، )7: 11متنعهم من أ لك حلم اخلزنير )الويني  ( أ شار يسوع ا 

 (.19تتعلَّق مبا عليه معهل هلم )ال ية 

 5السؤال 

ص املف ر من الش ياطني والنّاس اذلين اكنوا يسكنون تكل املنطقة. برأ يك، ملاذا خلِّّ ارقة بني اس تجابة الرجل اذلي حترَّ

ر بأ ن يرافقه مع تالميذه؟رفض يسوع السامح   للرجل اذلي حترَّ
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 6السؤال 

كنك أ ن تس تقيه لبعض الوقت، وابلتعلاميت اليت أ عطاها يسوع لهذا الرجل. ما ادلرس اذلي مي  20-19: 5فكِّّر مبرقس 

 من املهمة اليت أ عطاها يسوع هل ليؤّدهيا؟

 

 

قامة ابنة اييرس : املوضوع الثالث  (43-21: 5املسؤول يف اجملمع )مرقس  -معجزة ا 

 56-40: 8؛ لوقا 26-18: 9مرقس : املقاطع املوازية

قامة يسوع البنة اييرس طويةل نسبيًا، كام أ ّن لها أ مهية خاّصة مضن ال زةجقصة مع نسااًن 1قّصة كلك: )ا  ( ليس اييرس ا 

ىل احلياة بعد أ ن مات2هيوداًي عاداًي، بل اكن "واحدًا من رؤساء اجملمع"، ) . ت( والبنت مل تُشَف حفسب، بعد عادت ا 

ن أ خذان العدوانية اليت اكن يسوع قد واهجها عىل أ يد القادة ادلينينّي  يتنطوي النقطة ال وىل عىل نوعٍ من السخرية ا 

ىل احلّق بأ ن يسوع ميسك مبفاتيح احلياة واملوت، وأ نّه ال خرين يف ّتيئة التالميذ ل ن  يساعد. ومتهِّّد النقطة الثانية الطريق ا 

 قيامته من ال موات وما ختفي وراءها من حقائق.يفهموا 

اييرس بتواضع مبجيء  24-21ية التداخل. حيث تبدأ  القصة يف ال ايت بن يه كام أ ّن هذه القصة فريدة من زاوية أ خرى 

ليه اجمليء، لكّن هذا ال مر يتعّرض للمقاطعة ابلقصة الغريبة عن املرأ ة  ىل يسوع ليطلب ا  (، 34-25)ال ايت  انزفة ادلما 

 (.43-35اييرس وابنته )ال ايت  للمتحور حوللتعود القصة يف الهناية 

 قراءة: 

س، اقرأ  التفسري 43-21: 5بعد أ ن تقرأ  مرقس   التايل لهذه ال ايت. يف الكتاب املُقدَّ

 43-21: 5تفسري مرقس 

ّن هذه املعجزة خمتلفة بشلٍك ملحوظ عن  جنيل مرقس، فا  نت يف ا  مع أ ّن معجزاٍت كثرية معلها يسوع دّوِّ

ليه حّت ال ن. حّت هذه النقطة، رأ ينا مقاومة مزتايدة عند القادة ادلينينّي الهيود خلدمة  ر ا  أ ّي يشٍء نُظِّ

ىل قتهل )مرقس يسوع املس يح، وخاّصة يف (، ويف اّّتاهمم هل بأ نّه معل معجزاته 6: 3 مؤامرّتم الساعية ا 

(. وال ن دلينا مناشدة ليسوع من رجٍل امسه اييرس، اذلي اكن مسؤواًل 22: 3بقوة الش يطان )مرقس 

لالنتباه يف يف أ حد اجملامع )واذلي ميكننا أ ن نتوقَّع أ نّه اكن مضن جامعة الفريس ّيني(. ال مر الثاين الالفت 

حاكية قصة هذه املعجزة يه مقاطعة امرأ ة اكنت تعاين نزف دٍم سعت ل ن تنال الشفاء بلمس يسوع. 

وهكذا، فا ن دلينا هنا مثااًل أ خر عىل أ سلوب "التضمني" اذلي حيب مرقس اس تخدامه )ارجع ا ىل 

قامة ابنة اييرس )مرقس 35-20: 3مرقس  ( تمّت 43-35، 24-21: 5(. ويف هذه احلاةل، فا ن قّصة ا 

ىل تأ خري يف تعجيل اييرس 34-25: 5مقاطعهتا حبادثة املرأ ة انزفة ادلم )مرقس  (. وقد أ ّدى هذا ا 

ميانه. وكون هذا التأ خري شيئًا قصده  ىل ابنته، فاس تخدمت عناية هللا هذا ال مر المتحان ا  ال حضار يسوع ا 

 هاتني القّصتني: هللا أ مٌر يمت التأ كيد عليه من خالل العنارص املشرتكة بني
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 لكتا القصتني تتعلَّق بأ نىث انلت الشفاء بلمسة يسوع. −

 لكتا ال نثيني دعاهام يسوع بـ"ابنة". −

الصبية يف الثانية  ت(، واكن25: 5اكنت املرأ ة مصابة بزنف ادلم منُذ اثنيت عرشة س نة )مرقس  −

 (.42: 5عرشة من معرها )

 (.40: 5و 31: 5 يف القّصتني يُسأ ل يسوع أ و يُسَخر منه )مرقس −

(، 25: 5يف القّصتني تالَمس يسوع مع حاةل جناسة: جناسة الزنف الطميث عند املرأ ة )مرقس  −

 (.41: 5وجثّة الصبّية )مرقس 

ىل اجلهة الغربية من حبر اجلليل، التقاه  .24-21: 5مرقس  ىل يسوع: حني عاد يسوع ا  طلب اييرس ا 

م رجٌل امسه اييرس للقاء به. اكن اييرس مجع كثري، مما دفعه للبقاء جبانب شاطئ البح ر. وهنا، تقدَّ

(، أ ي أ نّه اكن خشصًا يدير خدمات مجمع arhchisunagogos"واحدًا من رؤساء اجملمع" )ويف اليواننية 

(، وذلا ميكننا توقنع أ نّه اكن متّفقًا ابلفكر مع القادة ادلينينّي الهيود اذلين اكنوا 15: 13الهيود )أ عامل 

(. ولكّن طريقته يف التعامل مع يسوع اكنت تتّسم بتواضعٍ غري 14: 13يسوع )انظر لوقا  يقاومون

ذ يصف اال جنيل ما فعهل بقوهل: "ملّا رأ ه خرَّ عند قدميه" )مرقس  (. واٌّض أ نّه اكن يف 22: 5اعتيادّي، ا 

ليه كثرياً،" مرقس  ليه كثريًا"، وحرفيًا "توّسل ا  ل ن ابنته اكنت  (،23: 5حاةلِّ يأ ٍس شديد )"طلب ا 

.( وعالوًة عىل ذكل، فقد 42: 8مريضة تشارف املوت. )ويضيف لوقا بأ هّنا اكنت ابنته الوحيدة، لوقا 

ميانه بقدرة يسوع: "ليتك تأ يت وتضع يدك علهيا لتُشفى فتحيا" )مرقس  (. ال شّك أ نّه 23: 5عربَّ عن ا 

(، واكن يؤمن أ ن يسوع 28-21: 1س اكن يعرف عن قدرة يسوع املس يح عىل أ ن يشفي معجزاّيً )مرق

ذ ذهب الكهام معًا، اكن امجلع الكبري  املس يح يس تطيع أ ن يُنقِّذ حياة ابنته. وافق يسوع عىل أ ن يرافقه، وا 

 يزمحهام )مما هّيأ  للمشهد التايل(.

م .29-25: 5مرقس  ت ملسة املرأ ة انزفة ادلم: بيامن اكن اييرس ويسوع يسريان بصعوبة وسط الناس، تقدَّ

لهيام وسط امجلوع امرأ ة ال يُذَكر امُسها. اكنت هذه املرأ ة قد عانت من حاةل نزفِّ دٍم مس متّرٍ مّدة اثنيت  ا 

عرشة س نة. يرى العلامء أ هنا رمبا اكنت تعاين من اختالل مزمن يف احليض، أ و نزيف رمحي. ويف احلالتني، 

(، وهو ما أ جربها عىل العزةل 27-25: 15من شأ ن هذا ال مر أ ن جيعلها جنسًة طقس ّيًا )انظر الويني 

فقارها ماداًي يف حماوالّتا الكثرية واليائسة للحصول عىل مساعدة ال طباء. ولكن  ىل ا  الاجامتعية، كام أ ّدى ا 

مل يس تطع أ ي من ال طباء مساعدّتا، بل صارت حالهتا أ سوأ  فأ سوأ . وهذه املرأ ة أ يضًا مسعت عن قدرة 

ت عنه  يسوع عىل الشفاء، مع أ هّنا مل ىل اس تنتاجٍ خاطئ عربَّ تفهم كيف اكن هذا حيصل. وذلا، وصلت ا 

ْن مسسُت ولو ثيابه ُشفيت" )مرقس  ض للحرج أ مام 28: 5بفكرّتا: "ا  (. )رمبا اكنت حتاول جتننب التعرن

ميان، كام أ شار يسو  ع الناس بتنجيسها يسوع أ مام امجلوع(. ولكن ابلرمغ من سوء فهمها للعملية، اكن دلهيا ا 

ذ مل يتلكَّم يسوع بأ ي لكمةِّ أ مٍر لشفاهئا(، اختار هللا 34: 5الحقًا )مرقس  (. وبرمغ فهمها غري السلمي )ا 

 (.29: 5أ ن يشفهيا. اكن الشفاء فوراًي، وقد شعرت به يف جسمها )مرقس 

ل بدا مشهدًا كوميداًي، أ وقف يسوع املوكب ليسأ   فامياس تجابة يسوع للمسة املرأ ة:  .34-30: 5مرقس 

مّعا حدث، ل نه أ درك أ ن قّوة خرجت منه. ال شّك يف أ نّه عرف ما اكن حيدث، بل واكن يعرف املرأ ة 
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(. وقد ُأصيب التالميذ بنوعٍ من 47: 9، وانظر لوقا 8: 2اليت اكنت قد ملس ته )ارجع ا ىل مرقس 

ك كثريون الارتباك واحلرية بسبب طرح يسوع السؤال: "من ملس ين؟" حني من الواّض أ نّه اكن هنا

ك وسط امجلع. ولكّن يسوع اكن يقصد أ ن يس تخدم هذا احلدث ليعمّلِّ املرأ ة  يلمسونه بيامن اكن يتحرَّ

ليه )ويه خائفة ومرتعدة(، و"خّرت" هل )مرقس  : 5واييرس. جتاوبت املرأ ة مع سؤال يسوع ابجمليء ا 

لها بأ ن ترشح ما  (. وبعد سامح يسوع22: 5(، مثلام اكن اييرس قد خّر عند قدميه )مرقس 33

(. ث 35-33: 3حصل، رّد علهيا يسوع بدعوّتا "اي ابنة"، مشريًا ا ىل عالقة جديدة لها به )انظر مرقس 

" )مرقس  ميانك قد شفاكِّ (. وال ن، فهمْت أ ّن ملس هتا لثيابه مل 34: 5أ وّض ال ساس احلقيقي للشفاء: "ا 

حسٍر(، ولكن اال ميان، وال مر ال كرث حتديدًا،  تكن ما أ تت ابلشفاء ا ىل جسدها )وك ّن ال مر انطوى عىل

ذ شهِّد اييرس ذكل اللقاء، فال بّد أ نّه تعملَّ من هذا. وحقيقة أ ن املرأ ة  اال ميان به )الثقة والاتاّكل عليه(. وا 

اسرتّدت حّصة جسدها وحياّتا أ تت ابلرجاء بأ ن ابنة اييرس ستُشفى أ يضًا. ولكنَّ يسوَع من منظوره اتق 

 وى وأ مسى من اال ميان عند اييرس، وليس فقط ل ن يعمل معجزًة ل جهل.ملس توى أ ق

نّه  .36-35: 5مرقس  ازدايد التوتنر عند موت ابنة اييرس: ابلرمغ من النتيجة املعجزية يف حياة املرأ ة، فا 

ال شّك أ ن التأ خري اذلي حصل بسبب حماورّتا قد زاد قلق اييرس. ولتعقيد ال مور أ كرث، يف هذه 

ليه بأ ن ابنته قد ماتت )وذلا بدا أ نّه مل تعد هناك حاجة ال حضار يسوع(. وعند  اللحظة متامًا، أ ىت خرب ا 

سامع يسوع لهذا اخلرب، رأ ى أ ن هذه يه اللحظة املناس بة لتعزية اييرس وتشجيعه وحتّديه: "ال ختف، 

مدى قوته(،  (. أ راد يسوع أ ن يثق اييرس به أ كرث أ يضًا )فيعرف عن اكمل36: 5أ من فقط" )مرقس 

وقد أ تت ال ن ساعته اليت فهيا عليه أ ن ميارس اال ميان ابذلي اكن كثريون يظنون أ نّه املس يا. عليه ال ن أ ن 

ق ما تعلّمه من شفاء يسوع للمرأ ة انزفة ادلم.  يطّبِّ

شفاء ابنة اييرس شفاًء معجزاًي: مل يكن يسوع يسعى ل ن يدهش امجلهور، فهذا  .43-37: 5مرقس 

كامل الطريق الشفاء اك ن يسوع منع التالميذ من ا  ن ملنفعة اييرس، اذلي اكن أ حد رؤساء اجملمع. بل ا 

ون "ادلائرة ادلاخلية" فقط، أ ي بطرس ويعقوب ويوحنا )انظر  معه، فأ خذ التالميذ اذلين اكنوا يشلّكِّ

(. وحني وصلوا بيت اييرس، اكنت طقوس النواح الهيودي قد بدأ ت، واكن 33: 14؛ 2: 9مرقس 

رميا  (. 16: 5؛ عاموس 17: 9جضيج تكل الطقوس يشمل باكء وعويل "الناجئني" املُس تأ َجرين )انظر ا 

َّخ الناحئني اذلين اكنوا يتسبّبون بلك ذكل الضجيج، قائاًل: "مل متت  وبعد أ ن دخل يسوع البيت، وب

ن اكن يسوع قصد أ هّنا يف  غيبوبة أ و أ نّه اكن يصف الصبية، لكهنا انمئة." )مثة اختالف بني العلامء حول ا 

ّن املوت يف هذه احلاةل يش به النوم، اذلي  ن اكن يقول ا  املوت ابعتباره نومًا ]ما بني املوت والقيامة[، أ و ا 

[(. وهمام 14-11: 11س تصحو منه، فهو ليس مواًت هنائيًا ال ميكن الرجوع والتشايف منه ]انظر يوحنا 

، ل هّنم اكنوا متأ كّدين من أ هنا ماتت، وأ هنا لن حتيا اثنيًة. ومع اكن ال مر، فقد حضكوا عىل ما قاهل ساخرين

ه بطريقٍة غري مناس بة حنو هللا خالق الكون، مل يقف عائقًا أ مام  هذا، فا ن حضكهم غري الالئق، املوجَّ

 يسوع ابملّرة.

ذه ابل رامية، أ خرج يسوع امجليع ابس تثناء وادلهيا وتالميذه، ث قال: "طليثا، قويم!" وقد قال لكامته ه

الشبهية ابلعربية، ومعناها: "اي صبية، أ و أ يهّتا الفتاة الصغرية، قويم واهنيض." طبعًا، يرشح مرقس معىن 

جنيهل، اذلين اكنوا يف معظمهم رومانّيني. )بطرس، اذلي اكن موجودًا  اللكامت ال رامية ملن كتب هلم ا 
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 57الصفحة 

 

يت قالها يسوع ابلضبط، والراحج أ ن مرقس أ خذ تكل وشاهدًا عىل تكل املعجزة، تذكَّر متامًا اللكامت ال

 احلقائق واملعلومات منه.(

ُشفيت الفتاة يف احلال، وهو ما أ دهش لك اذلين اكنوا حارضين يف املاكن. ومع هذا، فقد أ عطى يسوع 

ليه ل س باٍب غري  وا ال خرين، ل نّه مل يرد أ ن جتتذب املعجزة الناس ا  سلمية. تعلاميت صارمة هلم بأ ال خُيربِّ

ان به البشري مّّت بقوهل: "خفرج ذكل  ذ اكنت الفتاة ابنة أ حد رؤساء اجملمع( ما خيربِّ ولكْن ليس مفاجئًا )ا 

ظهار يسوع املس يح سلطته عىل املوت مبثابة ظالل 26: 9اخلرب ا ىل تكل ال رض لكها" )مّّت  (. اكن ا 

قامة يسوع للعازر، ويف الهناية قيامته هو من املوت. ىل ا  فا ن اكنت املعجزات السابقة صّورته راًب  تشري ا 

 عىل املرض والش ياطني والطبيعة، فا ن هذه املعجزة صورته راًب عىل املوت نفسه.

ّ ميكننا أ ن نكون عىل يقني بأ ن هللا بس يادته عنّي هذه ال حداث، أ ي  ه مل تكن مصادفة أ ن تُشفى انزفة ادلم بيامن اكن أ ن

ذ اكن ميكنه يسوع يف طريقه لشفاء ابنة اييرس.  شفاءها كام أ ّن يسوع مل يكن مضطرًا لذلهاب بنفسه حّّت تُشفى الفتاة، ا 

عطائه أ مرًا بأ ن تُشفى )انظر مّّت  ىل أ ن يسوع اكن ينوي أ ن يس تخدم شفاء املرأ ة (. هذا 13-5: 8ببساطة اب  يشري ا 

عدادًا أ فضل ملا اكن س يختربه. ال ميكنن مياهنا( ال عداد اييرس ا  ا أ ن نكون متأ كِّّدين متامًا، ولكّن رمبا اكن جميء انزفة ادلم )وا 

ىل يسوع مدفوعًا ابليأ س بقدر ما اكن مدفوعًا ابال ميان، مع أ نّه مؤكَّد أ ّن أ خذ تكل اخلطوة تطلَّب درجًة كبرية من  اييرس ا 

ذ يف  ر حول يسوعأ خذان مركزه البارز يف اجملمتع، وكذكل معرفته ال كيدة للجدال اذلي اكن يدو  االتواضع والشجاعة ا 

 .الاعتبار

 7السؤال 

ايه(.  ملس يسوع ببس ب فقط واٌّض أ ن املرأ ة انزفة ادلم مل تُشفى  )مع أ هّنا رمبا اعتقدت ابخلطأ  أ ن شفاءها ارتبط بلمسها ا 

ذًا املفتاح ا ىل شفاء هذه املرأ ة؟ كيف يضيف هذا ال مر ا ىل  34: 5والكمه لها يف مرقس  يوّّضِّ هذه النقطة. مفا هو ا 

؟ حاول أ ن تصف أ مهية "اال ميان" يف هذه القّصة ذات ال جزاء الثالثة، ومن ث 43-35لقّصة مع اييرس يف ال ايت بقية ا

ميان التالميذ يف مرقس   ما اذلي يبحث عنه يسوع يف اذلين يتبعونه؟. 41-35: 4قابل هذا ال مر مع عدم ا 

 

 

 

 8السؤال 

قامة ابنهتم. اقرأ  مرقس مثّة أ مٌر أ خر يس تحّق املالحظة وهو الوصية اليت أ   ث ، ومن 43: 5عطاها يسوع للعائةل بعد ا 

. كيف تفرّسِّ ما تراه يف هذه 19: 5قابلها مع التعلاميت اليت ُأعطيت للرجل اذلي اكن مسكواًن بأ رواحٍ جنسة يف مرقس 

 املقابةل؟
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 أ (6-1: 6النتيجة: رفض يسوع يف النارصة )مرقس : املوضوع الرابع

 58-53: 13مّّت : زيةاملقاطع املوا

ل  ا ىل ختام املرحةل الثانية من خدمة يسوع  ناهذه القصة ال خرية يف درس نا، واليت ترد يف بداية ال حصاح السادس، توصِّ

ىل القرية اليت نشأ  فهيا، النارص . 7: 3يف اجلليل اليت بدأ ت يف مرقس  ، ويف خدمة عبادة يف ةيعود بنا املشهد ال ن ا 

عىل معرفٍة  ةاكن أ هل النارص هل س يجد اال ميان وسط اذلين من املفرتض أ هّنم اكنوا ال كرث معرفًة به؟ اجملمع يوَم السبت. 

جيدة بعائةل يسوع ال رضية، مع أ ّن يوسف، زوج مرمي بعد احلبل بيسوع، ال يُذَكر )رمبا اكن قد مات يف هذه املرحةل(. 

ىل أ خوات خوة ليسوع، كام يُشار ا  ه. واٌّض أ ّن عائلته مل تقبل هوية يسوع املس يانية خالل خدمته ومع هذا، يُذَكر أ ربعة ا 

خوة يسوع ال ربعة يعقوب، اذلي أ من يف الهناية وصار قائد كنيسة 35-31، 21: 3العلنية )انظر مرقس  (. ومن بني ا 

اليت حتمل  (. وكتب هيوذا رساةل العهد اجلديد15وأ عامل الرسل  2أ ورشلمي يف القرن امليالدي ال ول )انظر غالطية 

امسه. وحبسب التقليدين الاكثولييك الروماين وال ورثوذكيس الرشيق، فا ن مرمي صارت )يف وقٍت الحق يف اترخي 

خوة وأ خوات يسوع هو أ هنم مل يكونوا أ شقاء. ولكْن  م بشأ ن ا  ن التفسري املُقدَّ الكنيسة( تُعترَب "دامئة البتولية"، وذلا فا 

 1.بتناسٍل طبيعيهو أ هّنم اكنوا أ والد مرمي ويوسف  3: 6لواّض اذلي يُرى يف مرقس ليس من دليل عىل هذا، واملعىن ا

 فبعد والدة يسوع، دخلت مرمي يف عالقة زوجية طبيعية مع زوهجا، وأ جنبت أ والدًا.

 9السؤال 

ن هذا، ما (. ابلرمغ م3مل يكن سوى "النجار"، مثلام اكن يوسف )الحظ ال ية  عاكن اس تنتاج أ هل النارصة هو أ ن يسو 

 ؟بالكهمم هذا ؟ هل برأ يك اكنوا يدينون أ نفسهم2الاعرتاف اذلي يدلون به بشأ ن يسوع يف ال ية 

 

 

 10السؤال 

أ  اثنيًة. نرى مّرة أ خرى تركزيًا عىل قضية اال ميان يف الاس تجابة ملن هو يسوع. رأ ينا هذا يف لك قّصة 6-5: 6اقرأ  مرقس 

الرجل املسكون بأ رواحٍ جنسة. ولكن حّّت يف تكل القّصة، اكن ينبغي للرجل  ، ابس تثناء حتريرادلرس الرابعمن قصص 

أ ن يتجاوب ابال ميان مع وصية يسوع بأ ن يشهد لشعب منطقة ادلياكبوليس. حاول أ ن تكتب املبدأ  اليت تتعلَّمه من أ ييَت 

 طر عدم اال ميان؟أ ، واليت يصف العالقة بني اال ميان وال عامل اليت يعملها يسوع. ما هو خ6-5: 6مرقس 

 

 

                                              

ن اللكمة "أ خ" )يف اليواننية "أ ديلفوس"  1  3: 6( تعين "ابن مع" أ و "ابن خال" أ و ما شابه يف مرقس adelphos -احلُّجة القائةل ا 

(، اليت ترد يف كولويس anepsios -ليست مقنعة. مثة لكمة خاّصة تُس تخَدم لوصف "ابن العم" وما شابه يف اليواننية )"أ نيبس يوس" 

ليه بـ"ابن العم" )ويف  .10: 4 يف عربية العهد القدمي ليست من لكمة خاّصة لللكمة "ابن مع" أ و ما شابه كام يف اليواننية، بل اكن يُشار ا 

ىل "ابن 49: 25"، كام يُرى يف الويني بني دودالعربية " ىل "أ ديلفوس"، بل ا  (، ولكّن الرتمجة الس بعينية اليواننية مل ترتمج هذا التعبري ا 

 (.huios adelphos patros -ال ب" )هيوس أ ديلفوس ابتروس أ يخ 
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 59الصفحة 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصف  تك تلميذًا هل؟ دّوِّ

الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت لدلرس الرابع 60الصفحة 

 

 

 دلرس الرابعلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

 (، ما اللكامت اليت اكنت دلى يسوع ليقولها للتالميذ؟39: 4يف البحر )مرقس  الهاجئةبعد ّتدئة يسوع للعاصفة 

  تثور أ يّة عاصفة مّرة أ خرى.حيامن املعونةعهم عىل أ ن يطلبوا منه جشَّ  .أ  

 الرحي والبحر، حّت يمتكّنوا من معل ال مر نفسه. اخياطبو ميكهنم أ ن أ عطامه تعلاميت بشأ ن الكيفية اليت هبا  .ب

هم عىل عدم السلوك ابال ميان يف هذا الظرف .ج  .وخبَّ

 مبقدار حمبته هلم، وبأ نّه س يحمهيم دامئًا. ذكَّرمه .د

 2السؤال 

ن بعد أ ن رأ ى التالميذ يس وع املس يح وهو هيّدئ العاصفة يف البحر، عرّبوا عن رّدة فعلهم ابلقول: "من هو هذا؟ فا 

 ؟صواب أ م خطأ   !"يطيعانهالرحي أ يضًا والبحر 

 3السؤال 

 ؟صواب أ م خطأ   اكن الامس "جلئون" لقبًا يُطلَق عىل مسؤول عسكري روماين ذي رتبٍة عالية.

 4السؤال 

معظم قاطنهيا من ال مم، وذكل ل ن تربية اخلنازير مل يكن أ مرًا  اجلدريني( اكنت منطقةً الراحج أ ن منطقة اجلرجس يني )أ و 

 ؟صواب أ م خطأ   مناس بًا لشعب اكن يُمنَع من أ لك حلم اخلزنير.

 5السؤال 

 كيف جتاوب ساكن املدينة حني خرجوا ورأ وا الرجل اذلي اكن مسكواًن بأ رواحٍ رّشيرة البسًا وعاقاًل؟

 ا يسوع وينّصبوه ملاكً فورًا.أ رادوا أ ن يأ خذو  .أ  

 بدأ وا يناشدون يسوع بأ ن يغادر منطقهتم. .ب

ىل مدينهتم ليشفي أ خرين ويطرد أ رواحًا رشيرة تسكن النّاس. .ج  دعوا يسوع ا 

وا هلم عن شكرمه عىل املعجزة. .د  أ حرضوا هدااي ليسوع وتالميذه ليعرّبِّ

 

 6السؤال 

ميان بأ ن قّصة اييرس وقصة امل أ  قر رأ ة انزفة ادلم مرتبطتان معًا ارتباطًا وثيقًا، واكن القصد أ ن تُ مثّة أ س باب عديدة لال 

 ؟صواب أ م خطأ   معًا. القّصتان

 

 



 الاختبار اذلايت لدلرس الرابع

 

 61الصفحة 

 

 7السؤال 

 ماذا اكن مركز اييرس يف اجملمع؟

 اكن أ حد أ عضاء جملس الس هندرمي الهيودي. .أ  

 اكنت عّشارًا هيوداًي مجع الرضائب لروما. .ب

 اكن صيادًا من كفرانحوم. .ج

 مع.اكن مسؤواًل يف اجمل .د

 8السؤال 

ىل احلجرة اليت اكنت فهيا ابنة اييرس ممّددة عىل رسير املوت؟  من رافق يسوع ا 

 اييرس وزوجته، وثالثة من الناحئني املس تأ َجرين. .أ  

 اييرس وزوجته، وثالثة من التالميذ مه بطرس ومّت وأ ندراوس. .ب

 اييرس وزوجته، وثالثة من التالميذ مه بطرس ويعقوب ويوحنا. .ج

 زوجته وبطرس.فقط اييرس و  .د

 9السؤال 

 أ ي مما يّل ال تشرتك به قّصتا اييرس واملرأ ة انزفة ادلم؟ )ضع عالمة عند لك اال جاابت الصائبة.(

 يف لكتا القصتني، خياطب يسوع ال نىث اليت تُشفى بــ"ابنة". .أ  

ميان. .ب  يف لكتا القصتني، يمت التشديد عىل أ ن يسوع يشفي اس تجابًة لال 

 ال نثيان تزنفان، مما جعلهام "جنس تني" طقس يًا.يف لكتا القصتني، اكنت  .ج

 ينطق به يسوع ابلشفاء.  لكتا القصتني، نرى الشفاء حيصل عقب أ مرٍ يف .د

 10السؤال 

د جّنار ودون أ ية ماكنة خاصة، وعرثوا به، مل يعمل يسوع معجزات يف تكل املدينة.ساكّ  ل نّ   ن النارصة عاملوا يسوع مكجرَّ

 ؟صواب أ م خطأ  



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس الرابع 62الصفحة 

 

 

 ادلرس الرابعس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

نِّحت هلم فرصٌة عظمية ل ن يروا أ يضًا املعجزات اليت اكن قد  حّت هذه اللحظة من القّصة، مل يروه معلامً فقط، بل وس ُ

(. ولكن مل 49، 41: 1معلها )معجزات الشفاء وطرد ال رواح الرّشيرة(. أ منوا أ نه اكن املس يا املوعود به )انظر يوحنا 

هللا اخلالق. )يبدو أ ن هذه يه نقطة اس تجابهتم املرتبكة وسؤاهلم يف  -ته متام الفهم، أ ي أ نّه اكن الرّب نفسه يفهموا هوي 

، أ ما 38يظهر هذا يف سؤاهلم الوارد يف ال ية .( وعالوًة عىل ذكل، فا هنم مل يدركوا متامًا الزتامه جتاههم. 41ال ية  : "اي معمّلِّ

م اخلاطئة بشأ ن هوية يسوع والالزتام التام اذلي اكن دليه جتاههم، مل يكونوا هميَّئني هيمنك أ ننا هنكل؟" وبسبب نظرّت

ميان اتمّ  ليه اب  (. ولكّن الرب اس تخدم هذا احلدث ليعلِّن للتعامل مع هذه ال زمة يف البحر ابلطريقة الصحيحة )ابللجوء ا 

مياهنم، وكذكل ليُ   وا من لك هذا.ر قوته وسلطانه عىل الطبيعة، ليتعلَّمظهِّحضاةل ا 

 2السؤال 

مياهنم يف طور المنو، والراحج أ ننا مل نكن  أ عتقد أ ن علينا أ ن نغفر للتالميذ الطريقة اليت تعاملوا هبا مع هذه ال زمة. فقد اكن ا 

ذ نقرأ  القّصة اليوم، ميكننا أ ن نرى بوضوح أ ّن يسوع اكن ميكل لك السلطان، ل نّه  لنعمل أ فضل مهنم لو ُكنّا ماكهنم. ا 

نّه يس تطيع معل ال مَر ذاته يف أ ي  حّّت عنارص الطبيعية علهيا أ ن تطيعها. فا ن اكن يتلكَّم فقط، فتذعن الطبيعة ل مره، فا 

وضعٍ ويف لّك وضع ميكن أ ن نواهجه. خيضع لك يشٍء ل مره. لو كنَت مع التالميذ، ل رشُت علهيم بأ ن ال ينظروا ا ىل 

نه ليس من شّك يف أ ننا وضعهم بـ"عيون برشية" فقط )وك ن يسوع اك ن صاحب قّوة حمدودة(. حفني نعمل هذا، فا 

مسك بزمام ال مور. لو كنُت معهم، ل رشُت علهيم بأ ن ينظروا س نخترب اخلوف، ل ننا ال نعرف حقًا من هو املس يطر املُ 

 ّ ىل َمن هو يسوع حقًا، وبأ ن لّك يشٍء خاضع هل، وبأ ن يدعوه ابال ميان بأ ن ينقِّذمه )ل ن  ه هيمت هبم!(عن قرب ا 

 3السؤال 

نبياء ول شخاٍص معّينني لعمل املعجزات )مثلام حدث مع مششون(. مل وسلطااًن اكن هللا يف العهد القدمي يعطي قوة  لل 

يكن معىن هذا أ هنم اكنوا هللا، ولكنّه عىن أ ن هللا اكن يعمل هبم ومن خالهلم. ولكننا ال نس تطيع أ ن ننظر ا ىل يسوع هبذه 

نّه اكن ميكل القدرة عىل أ ن يغفر اخلطااي، وبأ نه يأ مر قوى الطبيعة. ال بّد أ نّه الرب اال هل يف جسٍد الطريقة. فيق ول يسوع ا 

أ ن ميّر التالميذ برحةل اكتشاف من هو يسوع، علينا حنُن اليوم أ ن ندرك من هو يسوع. ليس اكفيًا . وكام وجب برشيّ 

 نعيش ابال ميان يف ضوء معرفتنا حلقيقة هويته. هذا السؤال فكراًي، ل نّه يريدان أ نأ ن جنيب عن 

 4السؤال 

( اكن يسكن بني القبور، حيث ال يعيش الناس الطبيعيون، ال ية 1)سامت الرجل اذلي اكن مسكواًن ابل رواح الرشيرة: 

خضاعه أ مرًا ممكنًا، ال يتان 2؛ )3 ( واّض أ نّه 3؛ )4-3( اكنت دليه قوة فوق طبيعية )اكن يقطع السالسل!(، ومل يكن ا 

( اكن مييل ل ن يؤذي نفسه )اكن جيّرِّح نفسه ابحلجارة(، ال ية 4؛ )5عاش يف عذاب عظمي، ل نّه اكن يصخ دامئًا، ال ية 

ىل الركض ا ىل يسوع والسجود هل(، نيطا( مل يكن ميتكل اكمل الس يطرة عىل معل جسده وحراكته )دفعته الش ي5؛ )5  ا 

اكن مسكواًن ال ( 7؛ )7حباهل الصوتية، بل اكنت الش ياطني تتلكَّم من خالهل، ال ية ( مل يكن يس يطر عىل أ  6؛ )6ال ية 

 9تلكّم ابمسها مجيعًا، ال ية  ئد قانيطاواّض أ نه اكن لتكل الش ي( 8؛ )9من ش يطاٍن واحد بل من ش ياطني كثرية، ال ية 

 )الحظ قوهل "امسي"(.
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 5السؤال 

ر من ال رواح الرشيرة ت (. كام أ نّه 15غريَّ ابلاكمل، ل نّه الحقًا اكن "جالسًا والبسًا وعاقاًل" )ال ية اال نسان اذلي حترَّ

ىل اجنذب من أ عامقه  ىل يسوع أ ن يغادر. واٌّض ا  يسوع املس يح، وأ راد أ ن يبقى معه. وابملقابل، طلب ساّكن املنطقة ا 

م اكنوا يفكِّّرون خبسارّتم املاّديّة، املمتثِّّةل ابخلنازير، أ كرث من  لهيم. املقابةل اليت نراها حمزنٌة، ل هنم أ هنَّ نعمة هللا اليت أ تت ا 

اكنوا يفصلون أ نفسهم عن أ عظم مصدر للربكة ميكن أ ن حيظوا به. والراحج أ ن يسوع أ وىص الرجل ابلبقاء وسط شعبه 

َّف من1لس ببني: ) عرش مدٍن  ( اكن دلى يسوع هممة أ عطاها للرجل ليمتّمها يف منطقة ادلياكبوليس )ويه منطقة تتأ ل

حييك عن الرمحة اليت  أ ن يشهد ل عامل هللا العظمية، وأ نْ همّمة هذا الرجل  ْت أ ممية تشمل مّعان وجرش يف ال ردن(. واكن

الراحج أ ن هذا الرجل اكن أ مميًا، وذلا فا ن ( 2انلها واختربها. )والراحج أ ن هذا هّيأ  املنطقة للكرازة املس تقبلية بيسوع.( )

  يعيق برانمج يسوع احلايل يف تقدمي نفسه بصفته املس ّيا لل مة الهيودية.اصطحابه س يكون أ مراً 

 6السؤال 

ان يسوع املس يح، تكون دليه هممة لنا لنمتّمها، ورمبا تكون هممة تناسبنا حنُن فقط.  مثّة درس همّم للّك واحٍد منا: حني يغرّيِّ

يضاحية حيّة للحياة املت ة، ومل يكن دلى الناس رشٌح منطقّي ملا اكن قد حدث يف هذه احلاةل، اكن هذا الرجل صورة ا  غرّيِّ

ال حقيقة أ نّه ال بدَّ أ ن يسوع اكن حقيقيًّا، وما يعمهل حقيقّي.  ا 

 7السؤال 

." طبعًا، لك اذلين اكنوا قريبني مهنام )مبا يف ذكل 34: 5قال لها يسوع بوضوح يف مرقس  ميانك قد شفاكِّ : "اي ابنة، ا 

اكن اال ميان به املفتاح لشفاء املرأ ة انزفة ادلم. ومع هذا، فا ن هذه هذه اللكامت أ يضًا. وهكذا،  اييرس والتالميذ( مسعوا

القّصة الفرعية تساعد يف زايدة التأ ثري يف ما يتعلَّق حباجة اييرس، ل ّن القصد مهنا أ ن تدفعه ملا حيتاج ل ن يفكِّّر به 

أ ن يشفي ابنة اييرس لُيظهِّر أ ن دليه القوة والسلطان لعمل هذا، بل ويعمهل: اال ميان بيسوع املس يح. مل يرِّد يسوع ببساطة 

حيث يقول:  36: 5أ راد أ ن يرى اييرس ميارس اال ميان كجزٍء من العملية. بل ويؤكِّّد يسوع عىل هذه الفكرة يف مرقس 

ّن يسوع 24-21"ال ختف! أ من فقط." فلو اكنت دلى اييرس درجٌة من اال ميان يف القسم ال ول من القّصة )ال ايت  (، فا 

أ ْن يشفي ابنته حفسب، بل وأ نه يس تطيع يتحّداه ال ن ل ن يؤمن بيسوع مبا هو أ كرث مما اكن يريده ويتوقَّعه، أ ي بأ ن يسوع 

ىل احلياة بعد املوت. وبيامن اكن التالميذ ينظرون ا ىل اكمل هذه القصة، رمبا اكنوا أ ن يقميها.  يس تطيع أ ن يقمي ابنته ويعيدها ا 

مياهنم بعد ّتدئته العاصفة. واٌّض أ ن يسوع يبحث عن اال ميان يف اذلين يتذكّ  رون ويفكِّّرون بتوبيخ يسوع هلم عىل عدم ا 

نه مل يرتكهم، بل  ميان تالميذه، فا  يتبعونه، وما يزال هذا هو ما يريده اليوم. )ولكّن يسوع كرمٌي أ يضًا. فبالرمغ من عدم ا 

مياهنم به ومبن هو وما يس تطيع أ ن يعمل. وهو يعمل ال مر وهّدأ  البحر.( س يعمل يسوع بصرٍب وتأ نٍّ   يف تالميذه ليمنوا يف ا 

 نفسه اليوم.

 8السؤال 

ر بأ ن يذهب وخُي  ر من اللجئون ُأمِّ مّعا معهل هللا، بيامن أ وىص يسوع عائةل اييرس  ينربِّ ال خر من انحية، اال نسان اذلي حترَّ

وا أ حدًا. ومع أ ّن الكتاب ال خيُ  تتعلَّق بطبيعة ما سبب وراء هاتني التوصيتني اخملتلفتني، فالراحج أ ن اال جابة ل ان ابربِّ بأ ال خيربِّ

ىل احلياة، ويه معجزة مدهشة جّدًا! اكحصل.  ليه، ولكهّنا ُأعيدت ا  ن ميكن فابنة اييرس مل تُقَم من املوت حبيث ال تعود ا 

ّسانية واال اثرة(، وأ راد يسوع أ ن يتجنَّب هذا )احلِّ  لهذه املعجزة أ ن جتعل النّاس يلتصقون بيسوع لل س باب غري السلمية

م التسلية للجموع. وابال ضافة ا ىل هذا، عرف يسوع أ ّن دليه  ال مر. فقد أ راد أ ن يرى اال ميان يف أ تباعه، وليس بأ ن يقّدِّ
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 أ فاكر خاطئة بشأ ن هممة، وأ نّه س ميوت ل جل خطااي اجلنس البرشي ومن ّث يُقام. الراحج أ نّه اكن حياول جتننب أ ن تتودلَّ 

جناز هذا  خدمته: فهو مل يكن موجودًا )يف ذكل الوقت( ليقمي الناس من املوت، ولكن ليعطي حياة لذلين أ منوا به )وا 

 يتطلَّب موته وقيامته(.

 9السؤال 

ل عىل ه "النّّجار". عرفوا أ نّه مل حيصقد عرفوا يسوع عرب س نني كثرية بصفتاكن ساكن النارصة يف وضع فكري صعب. ف

س، كذاك اذلي اكن الرابيون واملعلّمون ادلينيون ال خرون حيصلون عليه. فكيف  أ ي تعلمي رمسي ونظايم يف الكتاب املُقدَّ

س وتعلميه احلق الرويح؟ كام أ هّنم أ قّروا بأ هّنم اكنوا يعرفون بأ نه  وا قدرته العظمية عىل معرفة الكتاب املُقدَّ ميكهنم أ ن يفرّسِّ

ّ 2ٍت )ال ية اكن قد معل معجزا د جّنار، ولكهّنم مل يريدوا (. وذلا، اكنت دلهيم ال دةل الالزمة ليدركوا أ ن ه أ كرث من جمرَّ

الاعرتاف هبذا. مؤكَّد أ هنم أ دانوا أ نفسهم بالكهمم. كثريون اليوم يش هبون ساّكن النارصة أ ولئك. حفّت بعد أ ن يروا ادلليل، 

 ون الكذب بدل احلق.ال يريدون أ ن يؤمنوا. وبعملهم هذا مه خيتار 

 10السؤال 

دان  املبدأ : اال ميان هو املفتاح اذلي يفتح ابب العمل العجيب والرائع اذلي جُيريه يسوع يف حياتنا، ولكّن عدم اال ميان يُبعِّ

ن عن براكته ونعمته. عدم اال ميان خطية خطرية جدًا، ل هّنا اخلطية اليت تشكِّّك مبن هو يسوع، وتضع حدودًا ملا يس تطيع أ  

هّنا خطية بغيضة ومقيتة هلل. ينبغي أ ال تتصف حياة تالميذ يسوع بعدم اال ميان.  يعمهل. ولهذا فا 

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال   ا 



 اال جاابت لالختبار اذلايت لدلرس الرابع

 

 65الصفحة 

 

 دلرس الرابعلايت الختبار اذللجاابت اال  

 1السؤال 

ميان يف هذا الظرف. هم عىل عدم السلوك ابال   ج. وخبَّ

 صواب :2السؤال 

 خطأ   :3ؤال الس

 صواب :4السؤال 

 5السؤال 

 ب. بدأ وا يناشدون يسوع بأ ن يغادر منطقهتم.

 صواب :6السؤال 

 7السؤال 

 د. اكن مسؤواًل يف اجملمع.

 8السؤال 

 ج. اييرس وزوجته، وثالثة من التالميذ مه بطرس ويعقوب ويوحنا.

 9السؤال 

 "جنس تني" طقس يًا.ج. يف لكتا القصتني، اكنت ال نثيان تزنفان، مما جعلهام 

 د. يف لكتا القصتني، نرى الشفاء حيصل عقب أ مٍر ينطق به يسوع ابلشفاء.

 خطأ . )نقرأ  يف مرقس أ نّه وضع يديه عىل بعض املرىض فشفامه.(: 10السؤال 
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 امتحان الوحدة ال وىل

 1السؤال 

 أ ي من التصحيات التالية ليس حصيحًا؟

جنيل مرقس ه .أ    و تقدمي يسوع بصفته "ابن هللا".أ حد املواضيع الرئيس ية يف ا 

واملتعلق ابلشخص اذلي سريفعه  7: 2دور يسوع بصفته "الابن" يرتبط بوعد العهد القدمي الوارد يف مزمور  .ب

 دور "املكل". هللا ا ىل

 يُدعى يسوع "ابن" هللا، ل ّن هللا خلقه قبل لّكِّ يشٍء أ خر. .ج

 والروح القدس.يسوع، بصفته ابن هللا، أ قنوم يف الثالوث مساٍو لل ب  .د

 2السؤال 

د النّاس ابلروح القدس مبقابل معمودية  أ علن يوحنا املعمدان أ ّن خدمة يسوع س تكون أ مه من خدمته، ل نَّ  يسوع س يعّمِّ

 ؟صواب أ م خطأ   يوحنا ابملاء.

 3السؤال 

دس، كام أ نّه الحقًا خدمته س تكون بقوة الروح الق اكن أ مرًا مناس بًا، ل نَّ  معموديتهحلول الروح القدس عىل يسوع يف 

 ؟صواب أ م خطأ   سيسكب الروح القدس عىل تالميذه بعد قيامته وصعوده.

 4السؤال 

صواب أ م  وملكوٍت أ بدينّي. بأ ن واحدًا من أ والده/ نسهل س يحظى بعرٍش  7 الثاين يف مصوئيل صموئيلأ عطى هللا وعدًا ل

 ؟خطأ  

 5السؤال 

جابة صائبة. أ نْ من  24: 1ملاذا منع يسوع الش يطان يف مرقس   يدعوه "قدوس هللا"؟ ضع عالمة أ مام لك ا 

 اكن هذا لقبًا اقُتصِّ اس تخدامه يف العهد القدمي عىل هللا. .أ  

 مل يرد يسوع أ ن يعرف النّاس َمن اكن حقًا. .ب

 اكن خيىش أ ن يزنجع الفريس ّيون من هذا اخلرب. .ج

 مل يرد يسوع شهادًة عن هويته من ش ياطني وأ رواح رّشيرة. .د

 6السؤال 

 يلمس ال برص حّت ال يصري جنسًا طقس ّيًا. أ اّل (، اكن حريصًا عىل 45-40: 1شفى يسوع الرجل ال برص )مرقس حني 

 ؟صواب أ م خطأ  
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 7السؤال 

 ؟2ما ال مر الفريد يف شفاء يسوع املشلول يف مرقس 

 يف البداية، سكب يسوع املاء عىل جهبة الرجل. .أ  

جراء  .ب  رامس وطقوس الشفاء.مطلب يسوع من الفريس ّيني أ ن يساعدوه يف ا 

ىل أ نّه اكن ميكل سلطااًن ملغفرة اخلطااي(. .ج ن خطاايه غُفِّرت )مما يشري ا   يف البداية، قال للرجل ا 

ليه يف الصالة قبل أ ن يشفي ذكل الرجل. .د  طلب يسوع من امجليع أ ن ينضّموا ا 

 8السؤال 

يسوع تعّدى رشيعة العهد  هو أ نَّ  2س السبب اذلي أ غضب قادة الهيود ادلينينّي عىل يسوع لشفائه املشلول يف مرق

ال يف مجمعٍ هيودّي أ و الهيلك؟  ؟صواب أ م خطأ   القدمي اليت تنّص عىل أ نّه ينبغي أ ال حيصل الشفاء ا 

 9السؤال 

ليه بـ"ابن اال نسان" هو أ ن هذا التعبري اكن يربطه ابلشخص  ل أ ن يُشار ا  أ حد ال س باب اليت ل جلها اكن يسوع يفّضِّ

د يف   ؟صواب أ م خطأ  ، اذلي س ُيعطى جمدًا وملكواًت. 14-13: 7يال دان املمجَّ

 10السؤال 

ذ اكنوا يظنون أ ن يف عيد الفصحهامج الفريس يون والقادة ادلينيون يسوع أ كرث من مّرة لشفائه الناس ومعهل رمحًة  ، ا 

 ؟صواب أ م خطأ   "العمل" يف هذا اليوم اكن تعّداّيً عىل وصااي هللا.

 11السؤال 

يسوع بأ ن يتبعه مّّت )الوي( مضن تالميذه االثين عرش اختيارًا مفاجئًا، ل نّه يف الثقافة الهيودية اليت اكنت اكن اختيار 

 ؟صواب أ م خطأ   همنًة ميقهتا معظم الشعب الهيودي بقوة. صاحب/مدير الفندق، اكنت همنة تكل ال ايمسائدًة يف 

 12السؤال 

 الزقاق القدمية أ ن تعمّل ما يّل:ُرقعة القامش اجلديدة و ّل ثَ اكن القصد من مَ 

ف حركته ادلينية اجلديدة س يصري بال قمية. .أ   ر القادة ادلينينّي الهيود من أ ّن اذلي حياول أ ن يوقِّ  اكن يسوع حيّذِّ

د برباكت .ب ج ملاكً. اكن يسوع يعِّ  اقتصاديّة جديدة لذلين سيساعدونه يف أ ن يُتوَّ

 رومان اذلين اكنوا حيتلون أ رضهم.اكن يسوع حيّث الهيود عىل أ ن يهنضوا ويطردوا ال .ج

صلِّح" النظام الهيودي اذلي اكن الفريس يون قد اكن يسوع يبدأ  حقبًة جديدًة )امللكوت املس ياين( اليت لن "تُ  .د

 بل سزتحيه وتبدهل بأ خر.وضعوه، 
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 13السؤال 

 اليت س بقت اختياره لتالميذه االثين عرش؟ ماذا معل يسوع يف الليةل

 لينال قسطًا جيدًا من النوم.ذهب للنوم مبكِّّرًا  .أ  

 قىض طول الليل يف الصالة. .ب

ىل أ قرب مجمع للتشاور مع أ حد القادة ادلينينّي الهيود. .ج  ذهب ا 

ث عىل انفراد مع لك واحٍد ليتأ كَّد من أ نّه ملزتٍم ابخلدمة. .د  حتدَّ

 

 14السؤال 

د" )املس يا( تزيد عند امجلوع. ولهذا، ، بدأ ت احامتلية أ ن يكون يسوع "ابن داو بعد شفاء يسوع لرجٍل اكن أ معى وأ مصّ 

 ؟صواب أ م خطأ   .بعلزبولن الهيود بأ نّه اكن يعمل معجزاته بقوة وسلطان واّّتمه القادة ادلينين 

 

 15السؤال 

خراج الش ياطني )مرقس  (، ما اذلي اكن جيول يف فكرمه 35-20: 3حني اّّتم القادة ادلينيون يسوع بشأ ن طريقته يف ا 

 بشأ ن يسوع:

 سوع عابدًا لال هل الكنعاين اذلي يُعَرف ابمس البعل.اكن ي  .أ  

 اكن يسوع أ عظم صانع جعائب ومعجزات يف التارخي. .ب

 اكن يسوع يدمع اجليش الروماين اذلي اكن حيتّل فلسطني. .ج

 اس تقى يسوع قوته من الش يطان. .د

 

 16السؤال 

يرًا من أ ن اذلين يرتكبون هذا ، اكن حتذير يسوع من "التجديف عىل الروح القدس" حتذ30-28: 3يف س ياق مرقس 

 ؟صواب أ م خطأ   الرش س يفقدون خالصهم.

 

 17السؤال 

أ ن يس متعوا ويس تجيبوا حبذٍر ملا يعلِّنه هللا عن احلقائق ٍة ا ىل هدف َمثَل الرساج واملكيال هو أ ن يعمّلِّ بأ ن التالميذ حباج

 ؟صواب أ م خطأ   الروحية حّّت يُعلَن هلم املزيد.

 



 امتحان الوحدة ال وىل

 

 69الصفحة 

 

 18السؤال 

: 32-30: 4حبة اخلردل يف مرقس هيدف مثل   ل ن يعمّلِّ

ال للقليل من اال ميان ليس تجيب هللا صلواتنا. .أ    ال حنتاج ا 

ىل  .ب ّن تكل احلركة ستس متّر يف المنو ا  مع أ ن يسوع هو ابدئ احلركة وتالميذه االثنا عرش بدأ وا بداية بس يطة، فا 

 أ ن يشمل ملكوته لكَّ العامل ويكون هل تالميذ كثرية.

 ن عىل ملكوت يسوع سزيداد قّوًة أ كرث فأ كرث.جهوم الش يطا .ج

نّه سزييد ويضاعف ما نعطيه وسيُ  .د ن أ عطينا القليل من املال هلل، فا  ز الكثري به.ا   نجِّ

 

 19السؤال 

(، هّدأ  يسوع العاصفة، ومن ّث 41-35: 4حني واجه التالميذ العاصفة اليت هبَّت عىل البحر، وأ يقظوا يسوع )مرقس 

َّخ التالميذ عىل  مياهنم.وب  ؟صواب أ م خطأ   عدم ا 

 

 20السؤال 

صواب أ م  الامس "جلئون" اكن مصطلحًا يشري ا ىل مسؤوٍل ذي رتبة عالية أ رسهل هريودس أ نتيباس للقبض عىل يسوع.

 خطأ ؟

 

 21السؤال 

س بًا لشعب الراحج أ ن منطقة اجلرجس يني )أ و اجلدريني( اكن معظم ساكهنا من ال مم، ل ّن تربية اخلنازير مل تكن أ مرًا منا

 ؟صواب أ م خطأ   اكن ممنوعًا من أ لك حلم اخلزنير.

 

 22السؤال 

ىل بيت اييرس (، تمت مقاطعة ذهاب يسوع43-21: 5يف قّصة مسؤول اجملمع اذلي يُدعى اييرس )مرقس  من امرأ ٍة  ا 

ليه راغبًة بأ ن تُشفى من نزفِّ دم دلهيا. ما العالقة اليت تربط هاتني القصتني الواحدة ابل    خرى؟أ تت ا 

 ليس من عالقة بني القصتني. .أ  

ليه هو أ ن يلمس يسوع. .ب  عرف اييرس أ نه من أ جل نوال معجزة شفاء لك ما حيتاج ا 

مياهنا هو ما شفاها، قصد أ ن يسمع اييرس ذكل الالكم ويكون هل موقف املرأ ة. .ج  حني أ وّض يسوع للمرأ ة أ ّن ا 

ال القريبني جسداًي منه، اكن .د  عىل اييرس أ ن يأ يت اببنته ا ىل يسوع يف البداية. ل ن يسوع مل يكن يس تطيع شفاء ا 

 



 امتحان الوحدة ال وىل 70الصفحة 

 

 

 23السؤال 

 ماذا اكنت ماكنة اييرس يف اجملمتع؟

 اكن عضوًا يف مجمع الس هندرمي الهيودي. .أ  

 اكن عّشارًا هيوداًي جيمع الرضائب ل جل روما. .ب

 اكن صّيادًا من كفرانحوم. .ج

 اكن مسؤواًل يف اجملمع. .د

 

 24السؤال 

اكنت ابنة اييرس ممّدًة فهيا عىل رسير املوت، صاحبه مخسة أ شخاص مه: اييرس، وزوجة  حني دخل يسوع الغرفة اليت

 ؟صواب أ م خطأ   (.بطرس)يعقوب، ويوحنا، و  هتالميذرس، وثالثة من ايي

 

 25السؤال 

د جناٍر ليست هل ماكنة خاصة، وعرثوا هبا، مل يعمل يسوع أ ية معجزات يف  تكل ل ن ساّكن النارصة عاملوا يسوع مكجرَّ

 ؟صواب أ م خطأ   املدينة.



ىل أ ورشلمي )مرقس  (25: 10 -ب 6: 6الوحدة الثانية: خامتة خدمة يسوع يف اجلليل ورحلته ال خرية ا   

 

 71الصفحة 

 

الوحدة الثانية: خامتة خدمة يسوع يف اجلليل ورحلته ال خرية ا ىل أ ورشلمي 

 (52: 10 -ب 6: 6)مرقس 

جنيل مرقس )وبلغنا مرقس  ىل ال حصاحات امخلسة ال وىل من ا  أ (، واليت متحورت حول 6: 6نظران يف الوحدة ال وىل ا 

سوع يف اجلليل. ابلرمغ من املعجزات اليت معلها والتعلمي اذلي قّدمه، قُوبِّلت خدمته املرحلتني ال وىل والثانية يف خدمة ي 

متام القادة ادلينينّي الهيود، بل ومن ساكن مدينته النارصة. رجال ادلين و ابلرفض التاّم من  ولكّن هذا مل يُعق يسوع من ا 

زها. وقد اكن جزٌء من اس تجابته حن و هذا الرفض اس تخدامه لل مثال ليعملَّ حقائق عن املهّمة اليت انطلق بقصد أ ن ينجِّ

ّية يف رفضه، ويف الوقت نفسه  خفاء احلّق عن اذلين اس متّروا بقلوهبم املتقس ّ ملكوت هللا ال يت. وقد ساعده هذا يف ا 

 كشف املزيد من احلّق عن امللكوت لذلين اكنوا يس تجيبون ابال ميان.

جنيل مرقس. وهذا يشمل املرحةل الثالثة يف خدمة يسوع يف اجلليل  تغّطي الوحدة الثانية القسمني الرئيس ّيني التاليني من ا 

ىل أ ورشلمي حيث س ياكبد املوت يف الهناية )مرقس 30: 8 -ب 6: 6)مرقس  (. 32: 10 - 31: 8(، ورحلته ا 

 يسوع يف معل وس نقسم هاتني املرحلتني ا ىل مخسة دروس ل غراض تسهيل ادلراسة. يف هذه املرحةل من اخلدمة، اس مترّ 

ميان ف املعجزات، وخاّصًة تكل اليت أ ظهرت حتنننه جتاه احملتاجني. ويف الوقت ن  ىل تمنية ا  سه، وّجه الكثري من الاهامتم ا 

ىل أ ورشلمي ماالثين عرش وتطوير حياّتم وخشصياّت ، وّتيئهتم ملا اكن ينتظرمه. وحيتوي القسم اذلي يعاجل رحةل يسوع ا 

عالانت أ نب أ  يسوع هبا أ مله وموته ال تيني. وقد اكن هذا مصحواًب مبزيٍد من التعلمي ل تباعه بشأ ن متطلَّبات عىل ثالثة ا 

 التلمذة.

 

ط الوحدة  خمطَّ

 56 -ب 6: 6: مرقس 1: حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش، اجلزء ادلرس اخلامس

 30: 8 - 1: 7: مرقس 2االثين عرش، اجلزء  : حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّيادلرس السادس

ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء ادلرس السابع  29: 9 - 31: 8: مرقس 1: رحةل يسوع ا 

ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء ادلرس الثامن  12: 10 - 30: 9: مرقس 2: رحةل يسوع ا 

ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء ادلرس التاسع  52-13: 10: مرقس 3: رحةل يسوع ا 

 

 أ هداف الوحدة

 عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل أ ن:

يق فهم م ، وترشح كيف اس تخدم يسوع معجزاته لتع ًا وحتنننًا أ عظم جتاه املساكنيطفع )مثل يسوع( تُظهِّر •

 التالميذ لهويته احلقيقية بصفته "الرب".



ىل أ ورشلمي )مرقس  72الصفحة  (52: 10 -ب 6: 6الوحدة الثانية: خامتة خدمة يسوع يف اجلليل ورحلته ال خرية ا   

 

 

عالن بطرس بأ ن ي  • سوع هو املس يا املنتظر، فقد اكن عليه وعىل التالميذ ال خرين أ ن تدرك أ نّه ابلرمغ من ا 

ىل اال ميان الاكمل مبن هو يسوع وما يس تطيع أ ن يعمهل. ية للوصول ا   يتغلَّبوا عىل مشلكة القلوب املتقس ّ

ق تعلمي يسوع عن التلمذة احلقيقية، وبأ نه • ن أ و يطلب التكريس الاكمل هل، وبأ ّن التالميذ س ُياكفَأ و  تفهم وتطّبِّ

 الطريقة اليت يتجاوبون هبا.يف الهناية، وذكل يعمتد عىل س يخرسون 

أ ن نزيل من حياتنا  أ مهية تفهم ما ميثِّّل عظمًة حقيقيًة يف عيين هللا )الروح املتواضعة اخلادمة(، وتكتشف •

 ال مور اليت تعيق أ مانتنا كتالميذ.

ال  • كهبة جمانية ابال ميان بيسوع املس يح )وليس بأ عاملنا(، وبأ ن تمنو يف قناعتك بأ ن احلياة ال بدية ال ميكن أ ن تُنال ا 

 الكرامة واملاكفأ ت تنتظر التالميذ ال مناء يف احلياة ال تية.



56 -ب 6: 6: مرقس 1ادلرس اخلامس: حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش، اجلزء   

 

 73الصفحة 

 

 : حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش،ادلرس اخلامس

 56 -ب 6: 6: مرقس 1اجلزء 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

، وهو يصف املرحةل الثالثة يف خدمة يسوع يف 30: 8ّر حّت مرقس ب بداية قسم طويل يس مت6: 6ميثِّّل مرقس 

حتُّنن يسوع ( 1اجلليل )مع أ نّه قام برحالت مؤقتة وقصرية خارج اجلليل أ يضًا(. نرى يف هذا القسم تشديدًا عىل أ مرين: )

لطويل ابعرتاف بطرس بأ ن يسوع ( اس مترارية تمنيته للرسل االثين عرش. خُيمَت هذا القسم ا2عىل احملتاجني واملتأ ملني، و)

. )قارن مع تصحيات الرفض اليت وردت يف ختام املرحلتني ال وليني ]انظر (30-27: 8املس يح )مرقس  -هو املس يا 

أ [.( وس نقسم هذا القسم الطويل ا ىل جزأ ين، حيث س يعاجل ادلرس اخلامس اجلزء ال ول فقط 6-1: 6؛ 6: 3قس ر م

 .56-ب6: 6من هذا القسم، وهو مرقس 

وال ن، بعد أ ن قىض التالميذ مدًة ليست قصرية مع يسوع، وشاهدوه يف مناس باٍت كثرية، شعر يسوع أ ّن الوقت قد 

لهم ابمسه للكرازة وطرد ال رواح الرّشيرة النجسة وشفاء املرىض. يف هذا الوقت،  حان ل ن يعطهيم سلطااًن خاّصًا ويرسِّ

د قتل يوحنا املعمدان. وقد اكن الستشهاد يوحنا دور كبري يف تعلمي ال خرين اكن هريودس أ نتيباس )حامك اجلليل وبريية( ق

طعام امخلسة أ الف اكنت بركًة لكثريين، فقد اكن يُقَصد هبا أ يضًا أ ن تعمّل  معىن تلكفة التلمذة احلقيقيّة. ومع أ ّن معجزة ا 

ن االثين عرش مل يتعلَّموا ادلرس مّما عىل املاء. ومؤسف أ   االثين عرش درسًا، مثل حدث البحر حني رأ وا يسوع مييش

يًة، ومل يس توعبوا ماهية يسوع ولك ما يس تطيع  طعام امخلسة أ الف. اكنت قلوهبم متقس ّ تبقى من اخلزب والسمك بعد ا 

 معهل. ومع هذا، فقد اس متّر يسوع يف حبّه هلم والعمل معهم.

ط ادلرس  ُمخطَّ

رسال االثين عرش يف اجلليل ): املوضوع ال ول  (13-ب6: 6قس مر ا 

 (29-14: 6مرقس موت يوحنا املعمدان ): املوضوع الثاين

طعام امخلسة أ الف ): املوضوع الثالث  (44-30: 6مرقس ا 

 (52-45: 6مرقس يسوع مع التالميذ يف السفينة وسريه عىل املاء ): املوضوع الرابع

 (56-53: 6مرقس معجزات الشفاء يف جنّيسارت وقرهبا ): املوضوع اخلامس

 هداف ادلرسأ  

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن:

ثر خطواته كتلميذ أ مني ليسوع  • ع ل ن تسري يف ا  ىل استشهاد يوحنا املعمدان، وتتشجَّ تفهم الظروف اليت أ ّدت ا 

 املس يح.

ىل احملتاجني حبناٍن ورأ فٍة أ عظم، فرتامه كام رأ ى يسوع امجلوع. •  تنظر ا 



56 -ب 6: 6: مرقس 1ادلرس اخلامس: حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش، اجلزء  74الصفحة   

 

 

عام امخلسة أ الف تعلمي درٍس خاّصٍ لالثين عرش رسواًل بيامن اكنوا يمنون ترشح كيف اكن القصد من معجزة ا ط •

 يف فهمهم ملَن هو يسوع وما يس تطيع أ ن يعمهل.

ترشح ما قصد يسوع أ ن يعلِّنه عن نفسه حني مىش عىل املاء، وأ ن تعزم عىل أ ن يكون كل قلب قابل للتعملن  •

 وراغب به أ كرث مما اكن دلى الرسل االثين عرش.

 

 

 (13-ب6: 6ا رسال االثين عرش يف اجلليل ): وضوع ال ولامل

 6-1: 9؛ لوقا 14، 11-7، 1: 10؛ 35: 9مّّت : املقاطع املوازية

ر فكرمه متامًا، وبأ نّه اكن أ ماهمم الكثري ليتعلَّموه  بعد، فقد عرف مع أ ن يسوع عرف أ ّن االثين عرش مل يكونوا قد منوا وتطوَّ

َّموا من خالل التجربة واخلربة. وذلا، نرى يف هذه ال ايت الرن هيم فرصطعأ يضًا أ مّهّية أ ن ي ل ُمرَسلني للكرازة وطرد سُ ًا ليتعل

يرة النّجسة وشفاء املرىض )ويه ال مور نفسها اليت رأ وا يسوع يعملها(. يبدو أ ن هذه املهمة اليت ُأعطيت  ال رواح الرّشّ

ن ال  تعلاميت والتوصيات اليت أ عطاها يسوع هلم ال تنطبق بشلٍك أ يل لالثين عرش اكنت حداًث خاّصًا وفريدًا، وذلا، فا 

علينا اليوم )مثل عدم أ خذ بعض املال الاحتياطي عند اذلهاب للخدمة(. املقصد هنا هو أ نّه أ رادمه أ ن يسافروا ومه 

 خفيفون، وأ ن يتعلّموا أ ن يتلّكوا عليه بشلٍك اكمل يف لك يشء.

 1السؤال 

: 11، ومن ثَّ قارن مع مرقس 7: 6روا معًا، كام أ هنم مل يسافروا فرادى. اقرأ  حبرص مرقس الحظ أ ن التالميذ مل يساف

اّيمه اثنني اثنني؟ هل 15: 19؛ تثنية 17: 8؛ يوحنا 13: 14؛ 1 . ما ال س باب اليت ميكنك التفكري هبا ال رسال يسوع ا 

 ؟3-1 :13تظن أ ن هذا مبدأ  حكمي يف اخلدمة اليوم؟ ماذا حدث يف أ عامل الرسل 

 

 

 2السؤال 

اثنيًة. هل اكن دلى التالميذ أ نفسهم سلطاٌن عىل ال رواح الش يطانية؟ من أ ين  7: 6اقرأ  اجلزء ال خري من مرقس 

 مثّة مبدأ  لنا اليوم: قد نُدعى أ و ال نُدعى خلدمة طرد ال رواح الرشيرة، ولكن همام طلبحصلوا عىل هذا السلطان؟ 

نّه س مي  الربن منا  كّننا من معهل. هل تفكِّّر بأ ي أ مٍر أ و انحية ميكن لهذا املبدأ  أ ن يساعدك فهيا ال ن؟أ ن نعمهل، فا 

 

 

ن ذهبوا ا ىل ماكن مل 11: 6حبسب مرقس  ، أ وىص يسوع االثين عرش قائاًل: "انفضوا الرتاب اذلي حتَت أ رجلمك،" ا 

حني يغادرون منطقًة أ ممّية. اكن القصد مهنا هو يقبلهم أ و يس متع هلم. اكنت هذه عادًة هيودية اكن الهيود امللزتمون ميارسون 

ظهار أ هنم يفصلون أ نفسهم عن تكل املنطقة. ومعل التالميذ لهذا ال مر معادٌل لقوهلم للسامعني الهيود اذلين رفضوا رساةل  ا 
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 75الصفحة 

 

ابة حتذير لذلين رفضوا يتصَّفون اكل مم اذلين مل يكونوا هيمتّون بعبادة اال هل احلقيقي. كام أ ّن هذا اكن مبثاال جنيل بأ هّنم 

يصاله لهي ارسالهتم، اليت اكن التالميذ قد أ متّوا مسؤوليهتم اب  ، وابلتايل س يكون عىل اذلين رفضوا بشارة اال جنيل أ ن ما 

موا حسااًب هلل عن أ نفسهم )انظر أ عامل   (.6: 18؛ 51: 13يقّدِّ

 3السؤال 

ضنا  11ن منارسها اليوم. ولكّن ال ية ه عادًة هيودية ال حنتاج ل  ياكن نفض اال نسان الرتاب عن قدم  تعلّمنا عن حقيقة تعرن

للرفض حني نكرز ابمس يسوع. ما الارتباط بني النّاس اذلين يرفضون رساةل يسوع والتالميذ اذلين ينفضون الرتاب عن 

 أ قداهمم؟

 

 

 (29-14: 6موت يوحنا املعمدان ): املوضوع الثاين

 20-19: 3؛ 9-7: 9قا ؛ لو 12-1: 14مّّت : املقاطع املوازية

(. ولكّن 15-7: 11من منظور هللا، اكن يوحنّا املعمدان أ حد أ كرث خّدامه اذلين عاشوا عىل ال رض أ مانًة )انظر مّّت 

ال مانة هلل تتطلَّب أ حيااًن تضحية اال نسان حبياته، وهذا ما حدث لهذا القديس العظمي. قُتِّل يوحنا ويسوع يف سعهيام ل ن 

م.(، اذلي  39 -م.  ق. 4هبريودس أ نتيباس )رئيس ربع اجلليل وبريية يف الفرتة  القِّّصةل ب. تبدأ  هذه يكوان أ مينني ل

نظرايت أ خرى )انظر ال ية  ماذلي قام من املوت. وقد انترشت يف تكل ال اي أ خطأ  الظن بأ ن يسوع هو يوحنا املعمدان

لغاء ( تفرّسِّ سلطان يسوع غري الاعتيادي. وحّت اليوم، حياول ا15 لنّاس أ ن يعطوا تفاسري ملا معهل يسوع حتاول ا 

راداّتم هل.  العنص املعجزي، بداًل من أ ن يسلِّّموا ا 

 قراءة: 

س، اقرأ  التفسري التايل لهذا املقطع. 29-14: 6 مرقس بعد قراءة  يف الكتاب املُقدَّ

 29-14: 6تفسري مرقس 

ليه يف هذا املقطع ليس هريودس الكبري اذلي قتل أ طفال بيت حلم يف زمن والدة  هريودس املُشار ا 

(. هريودس هذا هو ابن هريودس الكبري، وهو يُدعى هريودس أ نتيباس، وقد 18-16: 2يسوع )مّّت 

م.، واكن أ خا هريودس فيلبس غرَي الشقيق. اكن  39 -ق.م.  4اكن رئيس ربع اجلليل وبريية يف الفرتة 

من زوجاٍت عديدة )اكن مجموع زوجاته عرشة(، وعدٌد  ق. م.( عدة أ والد 4لهريودس الكبري )مات عام 

م أ برز زوجات وأ والد هريودس الكبري،  مهنم صاروا حاكمًا ملقاطعات خمتلفة بعد موته. اجلدول التايل يقّدِّ

 وليس لك زوجاته وأ والده.
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زوجة هريودس 

 الكبري

ال والد املولودون من 

 هذه الزوجة

 حظات عنهزواج هذا الابن ومال ُحمك هذا الابن

 أ نتيباتر الثاين دوريس

 )الابن البكر(

 م. ق. 4أ عدمه هريودس الكبري عام  مل حيمك

هريودس الثاين )أ و  مرمينة الثانية

 هريدوس فيلبس(

تزّوج هريوداي، وأ جنب مهنا ابنة يه  مل حيمك

َّقْته  سالومة. ولكّن هريوداي طل

         وتزّوجت هريودس أ نتيباس

 ,.Jos., Ant -)حبسب يوس يفوس 

18.5.4 [136].) 

 

 

 مالثيس

 هريودس أ رخيالوس

حوايل  -م.  ق. 23)

 م( 18

حمك السامرة 

والهيودية وأ دومية 

 4تسع س نوات )

 م.(  6 -ق.م. 

ىل الغول عام  نفاه أ غسطس قيص ا 

م.، وصارت منطقته حتَت حمك  6

 واٍل روماين. 

 هريودس أ نتيباس 

 -م.  ق. 20)قبل 

 م.(  39بعد 

ربع اجلليل رئيس 

 -م.  ق. 4وبريية )

 م.(  39

ىل الغول عام   م. 39نُفي ا 

ليس )ابنة ي زوجته ال وىل: فسا

 احلارث الرابع مكل ال نباط(

زوجته الثانية: هريوداي )اليت طلّقت 

 هريودس فيلبنس( 

لكيوبرتا 

 ال ورشلميية 

فيلبس رئيس الربع 

 -م.  ق. 19)حوايل 

 م.(  34

يطورية  رئيس ربع ا 

خونيتس وترا

وغوالنيتس وبتانيا 

 - .م ق. 4وابنياس )

 م.(  34

حبسب يوس يفوس، تزّوج سالومة 

 ابنة هريوداي

(Jos., Ant., 18.5.4 [137].) 

ىل أ ماكن  .16-14: 6مرقس  دة حول سلطة يسوع: وصلْت ال خبار عن معجزات يسوع ا  أ راء متعّدِّ

يليا بعيدة وواسعة، مما قاد ا ىل ظهور أ راء كثرية حتاول تفسري  سلطانه. اقرتح البعض أ ن يسوع اكن ا 

(. واقرتح أ خرون أ ن يسوع اكن 5: 4النيب، اذلي أ نبأ  العهد القدمي بعودته قبل "يوم الرب" )ماليخ 

ببساطة نبيًّا أ خر مثل أ نبياء العهد القدمي )مل يظهر أ نبياء يف ال ّمة مّدة أ ربع مئة س نة، حّّت ظهر يوحنا 

أ خرون أ ن يسوع ميكن أ ن يكون يوحنا املعمدان اذلي قام من ال موات. وقد املعمدان ويسوع(. وظنَّ 

اعتنق هريودس أ نتيباس، حامك اجلليل حيث اكن يسوع خيدم، النظرية الثالثة. وهو نفسه اكن احلامك اذلي 

ان ال ايت التالية )مرقس  ( بكيف حصل موت يوحنا قبل فرتٍة 29-17: 6قتل يوحنا املعمدان. وختربِّ

 دي هريودس أ نتيباس.عىل ي
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ن يوحنا ليس خملالفته أ ية قوانني مدنية أ و دينية، ولكْن ل نه  .20-17: 6مرقس  سبب ََسن يوحنا: َُسِّ

تلكم ابحلق بشأ ن ترك هريودس أ نتيباس لزوجته من أ جل أ ن يزتّوج امرأ ًة أ خرى. اكنت زوجة هريودس 

ىل الرشق من  أ نتيباس ال وىل فسايليس، ابنة احلارث الرابع مكل ال نباط )مملكة ال نباط العربية الواقعة ا 

خ الهيودّي، كيف ترك هريودس أ نتيباس فسايليس ليزتّوج  ان يوس يفوس، املؤّرِّ الهيودية واجلليل(. وخيربِّ

(. ويف الوقت نفسه، اكنت هريوداي زوجة هريودس فيلبس، Antiquities 18.5.4 [136]هبريوداي )

)اكن الكهام ابين هريودس الكبري من امرأ تني خمتلفتني(. وخبالف  ال خ غري الشقيق لهريودس أ نتيباس

الرشيعة الهيودية، طلَّقت هريوداي زوهجا، هريودس فيلبس )اذلي اكنت قد أ جنبت منه ابنة يه 

ج من هريودس أ نتيباس )انظر  (. حصل هذا Jos., Antiquities, 18.5.1 [109-11]سالومة(، لتزتوَّ

قٍت الحٍق واجه يوحنا املعمدان هريودس أ نتيباس بشأ ن هذا ال مر وقال هل: م. ويف و  27حوايل العام 

(. أ ي أ ن هذا العمل اكَن خمالفًا للرشيعة الهيودية 18: 6"ال حيّل أ ن تكون كل امرأ ة أ خيك" )مرقس 

بشأ ن زىن احملارم(. ولكن واٌّض أ ن هذه اجلرأ ة يف يوحنا أ اثرت حنق  21: 20؛ 16: 18)انظر الويني 

دس أ نتيباس وهريوداي. ومع هذا، فقد امتنع هريودس عن قتل يوحنا، واكتفى بَسجنه. وحبسب هريو

يوس يفوس، بقي يوحنا مسجواًن يف قلعة ماكريوس امللكيّة الواقعة عىل سفوح اجلبال الرشقية املُطةل عىل 

 (.Jos., Antiquities 18.5.2 [119]البحر امليت الواقعة اليوم يف ال ردن )

حدى املّرات اليت احتفل هبا هريودس بعيد  .23-21: 6مرقس  رقص سالومة يف ولمية هريودس: يف ا 

(. ويف هذا الاحتفال، 21: 6ميالده، أ قام ولمية ملسؤوليه وقادة جيشه ووجوه اجلليل وأ رشافها )مرقس 

ىل قاعة الاحتفال، ورقصت أ مام هريودس وضيوفه. مل تكن سالومة  ابنة أ تت ابنة هريوداي )سالومة( ا 

هريودس أ نتيباس، بل ابنة هريوداي من زوهجا ال ول هريودس فيلبنس. وقد رّس ذكل الرقص هريودس 

جعاب ضيوفه( قائاًل:  اثرة ا  ّن هريودس تلكَّم مترّسعًا )رمبا اكن يرغب اب  أ نتيباس وضيوفه كثريًا، حّت ا 

-22: 6ف مملكيت" )مرقس "همام أ ردتِّ اطليب مين فأ عطيكِّ ... همام طلبتِّ ميّن َلُعطيك حّّت نص

 (. والتعبري "حّت نصف مملكيت" تعبري يُقَصد به "ثروة عظمية". اكن يعرض علهيا هدية خسّية جدًا.23

قطع رأ س يوحنا: طلبت سالومة اال ذن ابخلروج دلقائق من أ جل التشاُور مع أ هما  .29-24: 6مرقس 

. رأ س يوحنا املعمدان عىل طبق." اكن (، وحني عادت نطقت بطلهَبا: "أ ريد ..24: 6هريوداي )مرقس 

: "ل ن هريودس اكن 20: 6هريودس يعرف أ ن معل هذا ال مر س يكون خطأً )تذكر ما قيل يف مرقس 

ذ مسعه، فعَل كثريًا، ومسعه برسور"(.  هياب يوحنا، عاملًا أ نّه رجٌل ابرٌّ وقّديس، واكن حيفظه ]حيميه[، وا 

ع هنا يف زاوية ضّيق ة، ومل يرِّد أ ن يعّرِّض نفسه لال حراج أ مام ضيوفه يف الولمية، وذلا ومع هذا، فقد ُوضِّ

 وافق عىل أ ن يعطهيا ما طلَبْته. منعته كربايؤه من أ ن يعمل ما اكن يعرف أ نّه الصواب.

يف قلعة ماكريوس امللكية، أ مَر هريودس بقطع رأ س يوحنا املعمدان، وُأحرضِّ رأ سه ا ىل هريوداي )مرقس 

ان مر 28: 6 (. ويشري مّّت ا ىل 29: 6قس أ ّن تالميذ يوحنا أ توا وأ خذوا جسده ودفنوه )مرقس (. وخيربِّ

ىل الطريقة اليت 12: 14أ ن تالميذ يوحنا ذهبوا بعد ذكل وأ خربوا يسوع مبا حدث )مّّت  (، كام يشري ا 

: 14اس تجاب هبا يسوع: "فلّما مسع يسوع انصف من هناك يف سفينٍة ا ىل موضعٍ خالء منفردًا" )مّّت 

13.) 
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 من نواحٍ كثرية، اكن موت يوحنا صورة رمزية مس بقة ملوت يسوع املس يح:

لكهّنام ترّددا، و  وذلا تِّل لكٌّ من يوحنا ويسوع عىل يدِّ طاغيتنَي س ياس يتنَي، برمغ أ هنام اكان خيافان حضيتاهام،قُ  •

 أ ذعنا أ خريًا للضغط الاجامتعي )هريودس لضغط هريوداي، وبيالطس لضغط امجلوع(.

ذ اكان حضييت مؤامرة وفساد س ياس ّيني.ما •  ت يوحنا ويسوع مواًت خال من أ يّة مقاومة، فقد اقتيدا كغمٍن لذلحب، ا 

 مات يوحنا ويسوع حضيتني ابّرتنَي وبريئتنَي. •

يف احلالتني، عرف احلاكامن الس ياس يان الذلان أ مااتهام أ هنام مل يكوان يس تحقّان املصري اذلي يوقعه لك واحٍد  •

 ضحيته.ب 

 4لسؤال ا

يليا يف 29-17: 6بعد قراءة قصة موت يوحنا املعمدان يف مرقس  ىل العهد القدمي واقرأ  عن النيّب ا  : 18ملوك 1، افتح ا 

يليا ويوحنا رجلني عظميني من رجال هللا حفظ8: 19 - 17  ولكّن اكنت دلى هللا خطتان خمتلفتانأ وامر هللا،  ا. اكن ا 

ن هناك حامك رّشير يرغب بقتلهام. ما النوايح اليت يتشابه هبا هذان الرجالن معًا؟ كيف للّكِّ واحٍد مهنام. يف احلالتني، اك

 اكنت نتيجتا حياّتام خمتلفتني؟ ماذا ميكننا أ ن نتعملَّ من هذا عن طرق هللا؟

 

 

 

 5السؤال 

؟ حبسب ، ما اذلي اكن هريودس يفكِّّر به بشأ ن يوحنا املعمدان؟ هل أ راد أ ن مييت يوحنا20: 6حبسب مرقس 

ذًا أ مر هريودس بقطع رأ س يوحنا؟ ما ال مر اذلي حيمك سلوك هريودس؟26: 6مرقس   ، ملاذا ا 

 

 

 

 

 (44-30: 6ا طعام امخلسة أ الف ): املوضوع الثالث

 21-1: 6؛ يوحنا 17-10: 9؛ لوقا 21-13: 14مّّت : املقاطع املوازية

طعام امخلسة أ الف يه معجزة اال طعام العلنية ال وىل من مض طعام معلهام يسوع )انظر مرقس ا   10-1: 8ن معجزيت ا 

ىل أ ّن هذه املعجزة درس تعلميي لالثين  طعام ال ربعة أ الف(. ولكّن الك الس ياقني وال ايت التالية تشري ا  لقراءة قّصة ا 

ف أ نّه يبدو درسًا أ خر فشلوا يف تعلنمه )الحظ بشلٍك خاّص  مرقس  عرش مثلام يه معل رمحة جتاه امجلوع. ولكن مؤسِّ
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جيابية من االثين عرش )مرقس 21-14: 8؛ 52: 6 شارة ا  هم (، حني أ توا من تمتمي 31-30 :6(. تبدأ  هذه احلادثة اب 

ىل مرقس  موا تقريرًا عهنا ليسوع )ارجع ا  )"لك  30: 6(. ولكامت مرقس 13-ب6: 6ملهمهتم اليت أ رسلهم يسوع هبا ليقّدِّ

ىل أ هّنم اك نوا أ مناء، وقد رأ وا درجًة من النجاح يف تكل املهمة. والراحج أ هنم عادوا متعبني ما فعلوا ولك ما علَّموا"( تشري ا 

 قلياًل.

ذ يضع قّصة استشهاد يوحنا ]مرقس  م هبا مرقس مادته )ا  ىل الطريقة اليت يقّدِّ رسال االثين 29-14: 6ابلنظر ا  [ ما بني ا 

ىل أ ّن لك َمن يذهب [(، يبدو أ  32-30: 6( وعودة االثين عرش ]مرقس 13-ب6: 6عرش ]مرقس  ن مرقس يشري ا 

نّه يرتك مبهارة انطباعًا يف قّراء  يس تعدّ خلدمة يسوع ينبغي أ ن  ملواهجة مصرٍي مشابه ملصري يوحنا. وبعمل مرقس هذا، فا 

جنيهل. جنيهل بشأ ن تلكفة التلمذة، وهو موضوع رئييّس يف لك ا   ا 

 6السؤال 

متاهما، ولكهّنا تسبِّّب التوتنر والتعب أ يضًا. ما ال مر اذلي ميكن ملشاريع اخلدمة اال رسالية أ ن تكون مثريًة  وممتعة أ ثناء ا 

؟ مع أ هّنم مل خيتربوا متامًا ما أ وىص به، مفا الفوائد واملنافع 31: 6أ وىص به يسوع للتالميذ االثين بأ ن يعملوه يف مرقس 

 ك أ ن تتعلَّمه من هذا حلياتك الشخصية؟ا لو معلوا حبسب توصيته؟ ما ادلرس اذلي ميكنهميكهنم أ ن ينالو اكن اليت 

 

 

 

 7السؤال 

، وحاول أ ن تتخيَّل ما اكن الرسل االثنا عرش يفكِّّرون به يف هذا الوقت. برأ يك، ماذا اكنت رّدة 34-33: 6اقرأ  مرقس 

ه؟ ما املوقف فعلهم عند رؤيهتم تكل امجلوع من غريِّ توقنع مس بق دلهيم؟ ماذا اكنت رّدة فعل يسوع؟ ما اذلي اكن حيفِّّز 

 اذلي ينبغي أ ن تصّّل بأ ن يكون دليك جتاه الناس؟

 

 

 

نّه اكنت هناك اثتنا عرشة قفّة )سةّل( مملوءة من بقااي كِّرَس اخلرب. اكن هذا دلياًل عىل أ ن  43: 6الحظ أ ن مرقس  يقول ا 

ن الرتكزي عىل ىل أ نّه ُأبقيت سةٌل واحدٍة للّكِّ " يشري 12 الرمق "يسوع كرثَّ بطريقٍة معجزية اخلزب والسمك. ومع هذا، فا  ا 

واحٍد من التالميذ االثين عرش، ورمبا اكن هذا تذكريًا خشصيًا للّكِّ واحٍد مهنم بأ ّن يسوع ميكنه دامئًا أ ن يسّد احتياجات 

يتسبّبون النّاس، وبأ ن عىل تالميذه أ ن يتذكَّروا أ ن يثقوا به يف ما خيتّص هبذه ال مور، وبأ ن ال "يصفوا" النّاس ل هّنم 

م لنا هذه املعجزة مثاًل ال عىل حتُّنن يسوع حفسب، بل أ يضًا عىل الكيفية اليت هبا  ابلكثري من التعب هلم. ويف احلقيقة، تقّدِّ

س يكون التالميذ َمن س يعمل يسوع من خالهلم. يس تطيع يسوع أ ن يسّد لك احتياجات الناس، ولكْن ينبغي للتالميذ 

 وا ال دوات اليت هبا يعمل يسوع هذا.أ ن يكونوا مس تعّدين ل ن يكون
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 (52-45: 6يسوع مع التالميذ يف السفينة وسريه عىل املاء ): املوضوع الرابع

 21-16: 6؛ يوحنا 33-22: 14مّّت : املقاطع املوازية

انمئًا يف  يف هذه القصة ليس، ابس تثناء أ ّن يسوع 41-35: 4تتشابه هذه القصة مع قّصة عاصفة البحر يف مرقس 

 ّ : 6حنو منفعة وفائدة الرسل االثين عرش. يضيف يوحنا اكمل احلدث  ه يمت توجيهالسفينة. ولكنّنا نرى مّرة أ خرى أ ن

ضافية يف ختام 14-15 طعام امخلسة أ الف. فبعد هذه املعجزة، عربَّ الشعب عن اندهاشهم قائلني:  معلومات ا  قّصة ا 

ىل العامل!" ) ن هذا هو ابحلقيقة النيّب ال يت ا  ىل تثنية 14: 6يوحنا "ا  ملاعة ا  ىل أ ن الناس 15: 18(، ويه ا  ، مشريًا هبذا ا 

طعام امجلوع يف منطقة غري مأ لوهة اكنوا يس تنتجون أ ن يسوع هو املس يا املوعود اذلي أ نبأ  موىس به.  وحّّت صورة ا 

مة يف خروج  نّه 16ابلّساّكن تذكِّّر بصورة املّن املُقدَّ دراك الشعب لهذه احلقيقة جعلهم . ث يمكِّل يوحنا حديثه فيقول ا  ا 

عرف يسوع ابلطبع أ ن "حامس هتم املس يانية"  (. ولكنْ 15: 6ملاكً ابال جبار )يوحنا  جلعهلينوون أ ن يأ توا وخيتطفوا يسوع 

ذ ينبغي أ ن ميوت أ واًل عىل  ن بعد، ا  مل تكن تسري يف الاجّتاه السلمي. فهو س يكون ملاكً يف يوٍم ما، ولكّن الوقت مل حيِّ

ليب ل جل خطااي العامل. وهكذا، انسحب يسوع بعيدًا عهنم، عارفًا أ نّه مل يكن ليلبس التاج قبل أ ن يكون قد ذهب الص 

ىل الصليب. ومالحظة مرقس  ىل أ نّه مل  45: 6ا  بأ ن يسوع "أ لزم تالميذه أ ن يدخلوا السفينة ويس بقوا ا ىل العرب" تشري ا 

ش تالميذه بشأ ن أ مر  أ هنيى املوضوع بنفسه. ، وذلااملكُل يرد أ ن يتشوَّ

 8السؤال 

؟ 41-35: 4، كيف ترى هذا املوضوع خمتلفًا عن ّتدئة عاصفة البحر يف مرقس 51-47بعد قراءتك ال ايت 

قصده أ ن خييفهم؟ ملاذا أ و  هل اكنابعتقادك، ما الهدف اذلي اكن يف فكر الرب بظهوره غري الاعتيادي لالثين عرش؟ 

 لَِّم ال؟

 

 

مؤكَّد أ ّن هذا ال يعين أ ن يسوع اكن ... أ اتمه ]يسوع[ ماش يًا عىل البحر، وأ راد أ ن يتجاوزمه." ، "48: 6حبسب مرقس 

لهيي" كام يف العهد القدمي، حيث مّر الرب من أ مام  يتجاوز التالميذ. فلغة "يتجاوزمه" ميكن أ ن تشري ا ىل "ظهور ا 

ىل الس 22، 19: 33موىس لرييه جمده )انظر خروج  فينة، هّدأ  من روعهم ابللكامت: "أ ان هو." (. وقبل صعود يسوع ا 

لهيي ملوىس )خروج  ىل الرب حني أ علن امسه اال  شارة ا  أ هيه ’فقال هللا ملوىس: : "14: 3وحُيمتَل أ ن تكون هذه الصيغة ا 

ليمك.’هكذا تقول لبين ا رسائيل: ’وقال: ‘ اذلي أ هيه.  ‘"(.أ هيه أ رسلين ا 

 9السؤال 

ن التالميذ  توا وتعّجبوا" بفعل ما رأ وه، ومن ّث توّّضِّ يقول النّّص الكتايّب ا  سبب ذكل. هل اكنت دلى  52 ال ية "هُبِّ

التالميذ مشلكة؟ كيف تصف مشلكهتم؟ هل يبدون "طالاًب جيّدين" يتقّدمون يف فهمهم كام ينبغي؟ ما املشلكة 

 ال ساس ية وراء هذه املشلكة؟
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 81الصفحة 

 

 (56-53: 6معجزات الشفاء يف جنّيسارت وقرهبا ): املوضوع اخلامس

 36-34: 14مّّت : املقاطع املوازية

 َ جنّيسارت سهاًل مأ هواًل عىل الشاطئ  ْت هذه الفقرة القصرية بيان خمتص عن خدمة يسوع يف حبر اجلليل وحوهل. اكن

فيه كيلومرتًا، وليس بعيدًا عن كفرانحوم(، كام اكن  5طوهل حلوايل  يصلالشاميل الغريب لبحر اجلليل )اكن سهاًل ساحليًا 

أ مرًا  تيسوع قد صارت عظميًة يف هذا الوقت، ومُسعته يف شفاء املرىض اكن ينة حتمل الامس نفسه. اكنت شعبيةُ مد

 معروفًا جدًا.

 10السؤال 

د عىل ملس طرف ثوب يسوع. هل تعتقد أ ن يف ملس ثوب يسوع أ ي حسٍر  56الفٌت لالنتباه أ ن ال ية  تبدو أ هّنا تشّدِّ

ذًا تس تنتج 34: 5عِّد قراءة مرقس أ  اكن يتسبَّب ابلشفاء؟  . ماذا قال يسوع يف ذكل املقطع للمرأ ة اليت ُشفيت؟ مفاذا ا 

 : "ولكن من ملسه ُشفي"؟56: 6بشأ ن ما يقوهل البشري يف مرقس 

 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ 

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا  ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

 الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت لدلرس اخلامس 82الصفحة 

 

 

 دلرس اخلامسلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

م لن رسال االثين عرش( مثااًل جيّدًا عىل أ ّن هناك حمكة يف العمل  13-6: 6ا مرقس يقّدِّ أ ي اثنني اثنني، ) مضن أ زواج)ا 

 ؟صواب أ م خطأ   أ ن يكون كل رشيك( حني تذهب للخدمة.

 2السؤال 

تس متع ا ىل ل أ ن تقبماذا اكن القصد يف نفض التالميذ للرتاب اذلي علق بأ رجلهم حني يرتكون قريًة ُمعينة مل تقبلهم أ و مل 

 رساةل اال جنيل؟

 اكن من شأ ن هذا العمل أ ن حيمهيم من أ ن يُصابوا بأ ية جراثمي خطرية يف هذه القرية. .أ  

ىل القرية التالية. .ب  اكنوا يعملون هذا لتكون أ حذيهتم وأ قداهمم نظيفة حني يأ تون ا 

ىل أ ن اذلي .ج شارة ا  وثنيني، ولهذا فهم مسؤولون أ مام رفضومه )أ و رفضوا اال جنيل( قد تصَّفوا مثل ال ناكنت هذه ا 

 .هلم هللا عن قرارمه بعدم قبول اال جنيل اذلي اكن يُعلَن

ىل أ نّه ميكن لساّكن القريّة أ ن يتوقّعوا اكرثًة ترضهبم أ و حتلّ  .د  هبم. اكن هذا العمل يشري ا 

 3السؤال 

 ها؟هريودس اذلي أ مَر بقتل يوحنا املعمدان هو هريودس أ نتيباس. ما املناطق اليت حمك 

ّ  .أ    امرةة والسّ الهيودي

ّ  .ب  ةاجلليل وبريي

ّ  .ج  ة واجلليلالهيودي

 اجلليل وأ رض ال نباط .د

 4السؤال 

 ؟صواب أ م خطأ   اكن هريودس أ نتيباس وهريودس فيلبنس ابنني لهريودس الكبري من ال م نفسها.

 5السؤال 

 ََسن هريودس أ نتيباس يوحنا املعمدان؟ ما السبب اذلي ل جهل

حدى املدن اليت اكن هريودس حيمكها.اكن يوحنا قد تسبَّب حب .أ   د يف ا   اةل من الهياج والمترن

 ن يوحنا ميثِّّل ّتديدًا للكهنة الالويني اذلين اكنوا خيدمون يف الهيلك بأ ورشلمي.اك .ب

د بأ ن يلغي عقد زواج هريودس من هريود .ج  .ايّ اكن يوحنا قد هدَّ

 يعة الهيودية. بأ ن زواهجام خيالف الرش خرب هريودس وهريودايّ اكن يوحنا قد أ   .د

 



 الاختبار اذلايت لدلرس اخلامس
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 6السؤال 

ىل أ نّ  طعام امخلسة أ الف، مّت مجع س بع سالٍل ممتلئة بكِّرَس اخلزب، حيث الرمق س بعة يشري ا  املمتاز يسوع اكن املكل  بعد ا 

ّمة. ال فضل  ؟صواب أ م خطأ   لل 

 7السؤال 

طعام امخلسة أ الف، ما اذلي شعر وفكَّر به يسوع حني رأ ى امجلع؟  قبل ا 

حباط ل نّه .أ    ورسهل االثين عرش لن حيظوا بوقٍت عىل انفراد يسرتحيون فيه. شعر اب 

 فرح ل ن كثريين اكنوا يريدون أ ن يكونوا قريبني منه ويسمعوا بشارة اال جنيل. .ب

 شعر ابلتحُّنن جتاههم ل هنم اكنوا كخراٍف ال راعي لها. .ج

 طعام لهذا العدد الكبري من النّاس.الانزجع ل نّه لن يكون دليه ما يكفي من  .د

 8لسؤال ا

ىل قّصة سري يسوع عىل املاء يف ضوء القّصة السّ ينبغي النّ  طعام امخلسة أ الف، ل نّه اكن ينبغي أ ن حيصل ظر ا  ابقة عن ا 

 ؟صواب أ م خطأ   يطعم امخلسة أ الف. أ ن رأ وهسل عىل فهم وبصرية حقيقينّي بشأ ن طبيعة يسوع بعد الرّ 

 9السؤال 

ان الكتاب يف مرقس  ن يسري عىل املاء و"أ راد أ ن يتجاوزمه." حبسب مالحظات ادلرس، ما أ ن يسوع اك 48: 6خُيربِّ

 املقصود هبذه اللكامت؟

لهيم يف السفينة، ولكْن أ ن يلتقي هبم عىل الشّ  .أ    اطئ.اكن قصد يسوع ال صّل أ ال ينضّم ا 

 سل أ ن يتعلّموا درسًا يف مواهجهتم العاصفة من دون معونته.عىل الرّ  ظّن يسوع أ نّ  .ب

 علِّن هل جمده.، اليت فهيا مّر هللا من أ مام موىس ليُ 33ة تشري ا ىل خروج قد تكون هذه صور .ج

 الميذ ماش يًا عىل املاء ليفعلوا مه ال مر نفسه.أ راد يسوع أ ن يراه التّ  .د

 10السؤال 

 فاء بعد نزول يسوع ا ىل جنّيسارت هو أ ن تشهد ملدى شعبية يسوع وسط مجوع اجلليل.القصد من معجزات الشّ 

 ؟صواب أ م خطأ  



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس اخلامس 84الصفحة 

 

 

 ادلرس اخلامسس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

حني نقابل بني ال ايت املذكورة ونقارهنا معًا نرى أ ن هذه ليست املرة الوحيدة اليت فهيا أ مر يسوع تالميذه بأ ن يعملوا 

ىل مدٍن أ كرث لي جيابيات كثرية يف اتّباع هذه الطريقة. أ واًل، ميكهنم أ ن يذهبوا ا  كرزوا، حيث أ ش ياء يف أ زواج. مثّة منافع وا 

ن وجود رشيك يف الرحةل يعطي لك واحٍد خشصًا أ خر اً أ هّنم يس تطيعون أ ن يكّونوا س تّة فرٍق بدَل فريق واحد. واثني ، ا 

ن قدرًا جيدًا من احملاسبية واملساءةل حني يواهجان  يشّجعه حني حتصل الصعوابت. اثلثًا، وجود رشيك يف الرحةل يؤّمِّ

نه ميثل . وأ خريًا،واال غراءاتالتجارب  (، فال 15: 19مبدأ  كتابيًا هو مبدأ  وجود شاهدين يؤكِّّدان أ مرًا ُمعيَّنًا )تثنية  ا 

نساٍن أ خر أ يضًا ليؤكِّّدها. مؤكَّد أ ن هذا مبدأ  حكمي يف كرَ يسمع النّاس اذلين يُ  نساٍن واحد، ولكّن من ا  ز هلم القِّّصة من ا 

ن ُكنّا ال نذهب وحدان للخدمة.  ن ا  ل للخدمة، اختار هللا براناب ليذهب معه اخلدمة اليوم، وحنسِّ وحّّت بولس حني ُأرسِّ

 (. وقد اكن بولس يصطحب رفاقًا يف لك رحالت اخلدمة اليت اكنت يقوم هبا.3-1: 13)أ عامل 

 2السؤال 

 الرب يسوع "أ عطامه سلطااًن عىل ال رواح النجسة." مل يكن التالميذ ميلكون هذا السلطان يف أ نفسهم، بل اعمتدوا عىل

ليه لعمل اخلدمة اليت دعاان  يسوع يف أ ن يعطهيم هذا السلطان. وهكذا أ يضًا، ميكن أ ن يعطينا يسوع اليوم لّك ما حنتاج ا 

لهيا. هو   ال يطلب منا أ ن نعمل خدمته بقوتنا أ و بقدراتنا.ا 

 3السؤال 

ىل االثين  امجليع هل ومل يؤمن امجليع به. يف كرازّتم يف لك ال رض، مثلام مل يصغِّ  عرش عرف يسوع أ نه لن يصغي امجليع ا 

 ولكنْ بأ ن نتوقع الرفض حني نكرز ابلبشارة أ و حناول أ ن نكون شهودًا ليسوع. ) عرش وذلا، نتعمل من مثال يسوع واالثين

ىل أ ن السامعني ا، وذلا علينا أ ال نستسمل!( اكن نفض الرتاب عن ال قداذلين يؤمنونبعض دامئًا ال هناك  س يكون م يشري ا 

ن رفضَ مسؤولو هثم ن عن مصريمه، وأ ّن اذلين كرزوا هلم قد قاموا بدورمه. وهكذا أ يضًا، ا  نا الناس حني حناول أ ن حنّدِّ

نسان ما رفض رسالتنا ال يعين أ نّه لن يؤمن أ بدًا. فقد حيتاج  هّنم سيتحّملون مسؤولية قرارمه. )طبعًا كون ا  عن يسوع، فا 

ج ل ن يعمل هللا يف حياته بطريقة فريدة ليؤكِّّد هل الرساةل. ومن هنا، ينبغي ل ن يسمع البشارة أ كرث من مرة، أ و رمبا حيتا

 ا رساةل اال جنيل.(وا يف املّرة ال وىل اليت مسعوا فهيأ ال نفقد ال مل ل هّنم رفضوا أ ن يؤمن

 4السؤال 

ل يليا، كثريون من شعب مملكة ا رسائيل الشاملية حتوَّ يليا يف حتّدي أ نبياء عبادة البعل الوثنية. ا ىل  وايف أ اّيم ا  اس تخدم هللا ا 

هل ال ّمة احلقيقي، اذلي هو  شعال كومة من احلطب بطريقة معجزية، رأ ى الشعب وعرفوا ا  البعل عالنية، ومن خالل ا 

يليا، وأ رادت أ ن متيته.  -الرب اال هل  يزابيل( ا  هيوه. ومع هذا، حّت بعد هذا النص العظمي، أ بغضت زوجة املكل أ خاب )ا 

يوحنا خمتلفة متامًا، ل نّه عاش يف وقٍت خمتلف، حني مل تكن عبادة ال صنام مشلكة كبرية ابلنس بة لل مة.  اكنت خدمة

ولكّن أ ّمة ا رسائيل يف زمن يوحنا اكنت تتعّرض لضيق كثري بسبب كرثة اخلطية والناموس ية )ادلاينة الشلكية( والرب 

نّه ذكر خطية املكل هريودس أ نتيباس اليت ةاكن يوحنا قد تلكّم ضد اخلطااي الكثري . ايتّ اذلّ   اكنت منترشًة يف زمنه، حّّت ا 

يليا يتشاهبان يف كوهنام أ مينني وممتلئني ابلشجاعة يف حتّدي اخلطية  بأ خذه زوجة أ خيه زوجًة هل. وهكذا، فقد اكن يوحنا وا 

تل رجل هللا. اكن هللا يس تطيع وظروف اخلطية يف زمنهيام. ويف احلالتني، اكنت زوجة احلامك يه اليت أ اثرت حماوةل ق 



س ئةل ادلرس اخلامساال جاابت ل    

 

 85الصفحة 

 

يليا من املوت، بل مسح بأ ن يُسَجن يوحنا ويستشهد. نتعمل من هذا  بس يادته أ ن حيمي النبيني، ولكنّه مسح بأ ن ينجو ا 

ن اكنوا أ مناء. كام نتعمّل أ ن خططه للّك واحٍد منا خمتلفة: فيحمي  أ ن هللا ال حيمي خدامه دامئًا حبيث مينع موّتم، حّّت ا 

 من خطٍر ما، بيامن ال حيمي أ خرين. بعضنا

 5السؤال 

نّه اكن خياف يوحنا، واكن مرتّددًا يف شأ ن قتهل ل ّن يوحنا اكن يُعترَب "رجاًل ابرًا وقديسًا."  مع أ ّن هريودس اكن ملاكً، فا 

ابنة هريوداي  ولكن يف حلظة حامقة، تعهّد هريودس مترسعًا، جفعهل مكشوفًا ومعّرضًا لالس تغالل. وذلا، حني طلبت منه

رأ س يوحنا حزن حزاًن شديدًا. وصار عليه أ ن حيفظ ماء وهجه أ مام ضيوفه يف تكل الولمية بأ ن حيفظ وعده. فقد صارت 

 كربايؤه أ مه من معل ما هو صائب.

 6السؤال 

أ ى يسوع (. فقد ر 31: 6قال يسوع لتالميذه أ ن يأ توا معه ا ىل "موضعٍ خالء" من أ جل أ ن "]يسرتحيوا[ قلياًل" )مرقس 

حاجة تالميذه ل ن يبتعدوا قلياًل عن ضغوط اخلدمة وأ ن يسمحوا بأ ن حيصلوا عىل بعض الراحة جسداًي وروحيًا. ميكن 

جنازه،  أ ن يكون هذا وقتًا يتشارك فيه التالميذ أ فراح اخلدمة ورصاعاّتا. رمبا اكن وقتًا ممتازًا ليقضوه يف التفكري مبا مّت ا 

دلينا س اليت تعلّموها، وأ مه أ مر أ ن يفكِّّروا بسد الرب الحتياجاّتم واهامتمه هبم. حنُن أ يضًا وكيف سارت ال مور، وادلرو

الاحتياج نفسه اليوم. ينبغي أ ال تكون اخلدمة اندفاعًا من مرشوع ل خر من دون قضاء وقٍت اكٍف يف استيعاب ما 

ايه، والتفكري هبام.  يعمهل الرب لنا وعلّمنا ا 

 7السؤال 

(. ال شك أ هّنم اكنوا 13-ب6: 6عرش بعيدين عن يسوع بيامن اكنوا يف هممة كرازية أ رسلهم فهيا )مرقس اكن االثنا 

نه هو م يذهبوا ا ىل ماكٍن خالء  ن اقرتح )ال مه( أ نْ يتطلعون لقضاء وقٍت مع الرب وحدمه. وعالوًة عىل ذكل، فا 

وا امجلوع، أ دركوا رسيعًا أ هنم لن يمتّكنوا من الهروب من ليسرتحيوا. ال بد أ ن هذا عّزز توقنعاّتم وأ شواقهم. ولكن حني رأ  

امجلوع اذلين اكنوا همتاجني لرؤية يسوع. أ ظن أ هّنم شعروا خبيبة ال مل، ورمبا غضبوا لرؤيهتم لك هؤالء الناس. أ ما يسوع 

ع. يظهِّر أ ي نوعٍ من خيبة ال مل عندما رأ ى امجلع ا ن متعبًا بقدر تعب االثين عرش( فملَ )اذلي اك لكبري اذلي اكن قد جتمَّ

ىل الوضع اذلي أ مامه بعيين  خراف ال هللا. فبالنس بة هل، اكن هؤالء "كفقد اكن دليه منظور سلمي، واكن يس تطيع النظر ا 

شديدي التوق ل ن يسّد  واراعي لها،" أ ي أ ّن قادة الهيود ادلينينّي مل يعلّمومه ومل هيمتوا هبم كام ينبغي. ومن هنا، فقد اكن

علينا أ ن نصّل  احتياجاّتم. ونتيجًة لهذا، شعر يسوع ابلتحُّنن جتاههم، وهذا التحُّنن هو ما دفعه ل ن يعمل ل جلهم. هللا

 بأ ن يعطينا هللا احلنان نفسه جتاه مجوع احملتاجني حولنا.

 8السؤال 

بحر، وأ ن التالميذ ، نرى أ ن الك احلدثني اش متل عىل عاصفٍة يف ال 41-35: 4مبرقس  51-47: 6حني نقارن مرقس 

اكن يسوع معهم يف السفينة )ولكنه اكن  4اكنوا يف السفينة مضطربني من الظروف اليت اكنوا فهيا. ومع هذا، ففي مرقس 

لهيم يف منتصف الليل "ماش يًا عىل البحر". يف احلالتني هّدأ  العاصفة، ولكّن مرقس  6انمئًا(، بيامن يف مرقس   6أ ىت ا 

نسان اعتيادي يس تطيع هذا ال مر، وهذه يه النقطة املثارة هنا ابلضبط. تضيف عنص امليش عىل ا لبحر. ليس من ا 

نّه ال 6ويف ضوء مرقس  ، فا ن يسوع ال يس تطيع أ ن ينهتر قوى الطبيعة بلكمته حفسب، بل وميكنه السري فوقها أ يضًا. ا 
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د هبذا أ ن خييفهم، بل أ ن يظهِّر هلم شيئًا من خيضع للبحر الهاجئ، وال ميثِّّل هذا البحر ّتديدًا هل. ال يبدو أ ن الرب قص

 قوته وسلطانه. ويمت تأ كيد هذا ال مر بلكامت التعزية والتشجيع اليت قالها هلم: "ثقوا! أ ان هو. ال ختافوا."

 9السؤال 

م"اكنت قلوهبم غليظة،" حّّت بعد أ ن رأ وه ، 52حبسب ال ية  هذا  من امخلسة أ الف. طبعًا، اكنوا قد شهدوا أ كرث يُطعِّ

يه  معجزاٍت كثرية. اكنت مشلكهتم، ورأ وه يعمل 39: 4يسوع هيدئ عاصفة البحر يف مرقس  بكثري. فقد اكنوا قد رأ وا

"القلب الغليظ القايس"، أ ي أ ّن قلوهبم اكنت تعيق الاستيعاب والفهم الروحيني. نتيجة لهذا، مل "يروا" ومل يدركوا َمن 

ضعف استيعاهبم وفهمهم يف البداية، ولكْن اكن يُفرَتض هبم ال ن أ ن يكونوا قد حقًا. علينا أ ال نلوهمم عىل  يسوع اكن

هنم مل يكونوا طالاًب جيدين. املشلكة ال ساس ية وراء هذا  وصلوا ا ىل الاس تنتاج السلمي بشأ ن َمن هو يسوع. وهكذا، فا 

ر من خالل تعلنمه امل ميان. اال ميان يشٌء ينبغي أ ن يمنو ويتطوَّ ضه للمزيد. ال يبدو أ هنم فهموا حقيقة يه افتقارمه لال  زيد وتعرن

خل( اكن خيأ نه ليس من حدود ملا يس تطيع يسوع أ ن يعمهل، ولك يشٍء يف اخلليقة )الطبي ضع هل. عة، املرض، الش ياطني، ا 

جوا" هبذه النظرة احملدود تأ َمنوا عىل ملَن هو يسوع، وذلا مل يكونوا جاهزين بعُد ل ن يُس   ةمل يكونوا جاهزين ل ن "يتخرَّ

 املأ مورية الُعظمى.

 10السؤال 

، حيث أ وّض يسوع للمرأ ة 34: 5مل يكن يف ثوب يسوع يشٌء حسري، وجمرد ملسه مل يكن ليأ يت ابلشفاء. عُد ا ىل مرقس 

فا ن اذلين انلوا الشفاء يف أ هّنا ُشفيت من نزف دهما بسبب اال ميان اذلي اكن دلهيا )وليس ل هنا ملس ته(. ويف ضوء هذا، 

ميان به. يقول جون  مد ملسهعب 56: 6مرقس  ثوبه مل يُشفوا ابحلقيقة للمسهم ثوبه. ميكننا أ ن نفرتض أ نه اكن دلهيم أ يضًا ا 

(: "مل حيصل الشفاء بسبب ملسة، ولكن بفعل معل يسوع الكرمي، اذلي أ كرم هذه John Grassmickغرامسيك )

مياهنم به."  2الطريقة يف تعبريمه عن ا 

ج: 11السؤال   ابتك اخلاصةا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال   ا 

                                              
2 John Grassmick, "Mark," in The Bible Knowledge Commentary, ed. John F. Walvoord and Roy 

B. Zuck (Wheaton, IL: SP Publications, Inc. 1983), 2:132. 
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 دلرس اخلامسلايت الختبار اذللجاابت اال  

 صواب :1السؤال 

 2السؤال 

ىل أ ن اذلين رفضومه )أ و رفضوا اال جنيل( قد تصَّفوا مثل الوثنيني، ولهذا فهم مسؤولون أ مام هللا  شارة ا  ج. اكنت هذه ا 

 م.عن قرارمه بعدم قبول اال جنيل اذلي اكن يُعلَن هل

 3السؤال 

 ب. اجلليل وبرييّة

 صواب :4السؤال 

 5السؤال 

 د. اكن يوحنا قد أ خرب هريودس وهريوداّي بأ ن زواهجام خيالف الرشيعة الهيودية.

 صواب :6السؤال 

 7السؤال 

 ج. شعر ابلتحُّنن جتاههم ل هنم اكنوا كخراٍف ال راعي لها.

 صواب: 8السؤال 

 9السؤال 

ىل خروج ج. قد تكون هذه صورة تشري  ، اليت فهيا مّر هللا من أ مام موىس لُيعلِّن هل جمده.33 ا 

 صواب :10السؤال 
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 : حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش،ادلرس السادس

 30: 8 - 1: 7: مرقس 2اجلزء 

 ُمقّدمة ادلرس

تاجني واملساكني، كام يظهِّر تمنيته املتأ نية جتاه احمل  يسوع ، وذلا فهو أ يضًا يركّز عىل حتُّنن 5هذا ادلرس تمكةٌل لدلرس 

ميان بطرس بيسوع، بأ نّه املس يح )املس يا( والصبورة ال ميان وتكريس االثين عرش.  قرار ا  يصل هذا اجلزء ا ىل ذروته يف ا 

 ّ (. هبذا الفهم عند التالميذ، صار يسوع 30-27: 8س يأ يت مبلكوت هللا ال بدي )مرقس  هاذلي اكن هللا قد وعد بأ ن

ىل أ ورشلمي حنو ال حداث ال خرية، اليت تبلغ ذروّتا يف الصلب والقيامة.  مس تعدًا ل ن يقودمه ا 

 

ط ادلرس  ُمخطَّ

 (23-1: 7مواهجة يسوع مع الكتبة والفريس يني حول التقاليد والنجاسة احلقيقية )مرقس : املوضوع ال ول

ميان املرأ ة : املوضوع الثاين  (30-24: 7)مرقس  الفينيقة السوريةا 

 (37-31: 7شفاء الرجل ال مص ال خرس )مرقس : املوضوع الثالث

طعام ال ربعة أ الف )مرقس : املوضوع الرابع  (10-1: 8ا 

 (13-11: 8طلب الفريس ّيني أ ية )مرقس : املوضوع اخلامس

 (21-14: 8حتذير يسوع من امخلري وتوبيخ يسوع للتالميذ عىل عدم فهمهم )مرقس : املوضوع السادس

 (26-22: 8فتح عيون أ معى يف بيت صيدا )مرقس : السابعاملوضوع 

 (30-27: 8اعرتاف بطرس بأ ن يسوع هو املس يح/ املس يا )مرقس : املوضوع الثامن

 

 أ هداف ادلرس

 يف هناية هذا ادلرس، س تكون قادرًا عىل أ ن:

 ترشح معىن الرشيعة الشفوية و"تقاليد الش يوخ". •

ال بعد أ ن تأ كد من فهمها ل ولوايت  (الكنعانيةلسورية الفينيقية )اتفهم سبب عدم شفاء يسوع البنة املرأ ة  • ا 

 خدمته.

من هو )وكيف أ ننا نعمل  همعىل عدم فهم و تدرك سبب توبيخ يسوع للتالميذ االثين عرش عىل تقسيهتم قلوهبم  •

 ال مر نفسه اليوم(.

ئِّلترشح مغزى اعرتاف بطرس حني  •  عن َمن هو يسوع. س ُ
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سوع مع الكتبة والفريس يني حول التقاليد والنجاسة احلقيقية مواهجة ي : املوضوع ال ول

 (23-1: 7)مرقس 

 20-1: 15مّّت : املقاطع املوازية

اكن الفريس يون يشلّكون أ حد املذاهب الهيودية، مع أ هّنم اكنوا أ كرب هذه املذاهب )وبعض الكتبة اكنوا فّريس ّيني(. اكن 

ىل الرشيعة املكتوبة. أ حد املعتقدات الفريدة للفريس يني قبوهلم الت م اكنوا أ هنَّ وهذا يعين ام لـ"الرشيعة الشفوية" ابال ضافة ا 

يؤمنون مبا ندعوه اليوم أ سفار العهد القدمي التسعة والثالثني )الرشيعة املكتوبة(، ولكهّنم اكنوا يؤمنون أ يضًا بوصااي وتقاليد 

يوخ"؛ الح هذه "الرشائع الشفوية" أ و  (. مل تُعط13َ، 9، 5، 3: 7ظ مرقس أ خرى )تُدعى أ حيااًن "تقاليد الش ّ

من الرابّيني. )ويف الهناية ُكتِّبت هذه  لٍ ي"التقاليد" من هللا، ولكّن الرابّيني الهيود أ وجدوها، ثَّ تناقلت من جيٍل ا ىل ج 

َّخ يسوع الم.، ولكهّنا اكنت موجودًة شفاهًا يف زمن يسوع.(  200الرشائع والتقليد حوايل العام   عىل نيفريس يّ وقد وب

هذه املامرسة ل ن هذه الوصااي ُأعطيت يف احلقيقة من برش، ال من هللا، واكن الفريس ّيون مييلون ال عطاهئا أ مهية أ كرب مما 

س. اكنت "الرشيعة الشفوية" )أ و "التقاليد"( تتضّمن الكثري من القواعد املتعلقة بـ"الطهارة" يُ  عطون للكتاب املُقدَّ

 3قبل اس تخداهما يف الطبخ(. وال نية ام، وغسل ال دواتع)مثل غسل ال يدي قبل تناول الط والنجاسة الطقس يتنَي

، اكن عىل الكهنة أ ن يغسلوا أ يدهيم وأ قداهمم قبل أ ن يبارشوا اخلدمة يف الهيلك. 21-18: 30حبسب سفر اخلروج 

قوها عىل لك بين ا رسائيل )وه واوقد أ خذ الفريس ّيون هذه الوصية وحاول حدى أ ن يطّبِّ و أ مر مل يأ مر هللا به(. ا 

ذاك اذلي يُوَضع عىل املوقف ادلاخّل من مشالكت هذا النظام يه الرتكزي اذلي يُوَضع عىل ال مور اخلارجية، بداًل 

 للقلب.

 1السؤال 

ر مرقس  ا اجلّو اذلي حصلت فيه املواهجة: انزجع الفريس ّيون وبعض الكتبة من كون تالميذ يسوع مل حيفظو  5-1: 7يصّوِّ

، اّّتمهم يسوع بكوهنم "مرائني". كيف اكنوا 6"تقاليدمه" ادلينية، وقد أ توا وحتّدوا يسوع بشأ ن هذا ال مر. ويف ال ية 

شعياء   (؟13: 29يتصَّفون "برايء"؟ برأ يك، ملاذا استشهد يسوع ابقتباس من العهد القدمي يف خماطبهتم )من ا 

 

 

 

 

تعين "تقدمة". ولكهّنا اكنت تُس تخَدم أ يضًا يف اال شارة ا ىل يشٍء مّت ختصيصه  : بشلٍك عام، اللكمة "قرابن"فكرة متبّصة

كعطية أ و تقدمة هلل لُتعطى هل الحقًا. ويف الوقت احلايل، اكن ماكل هذا اليشء حيتفظ هبذا اليشء ويس متّر يف 

مون ل نفسهم والانتقاع به، مع أ ن ال خرين ال ميكهنم معل هذا. بدعوة يشٍء ما "قرابن" اك هاس تخدام ن الفريس يون يقّدِّ

عطاء ال خرين أ يَّ يشء أ و مساعدّتم.  ال عذار عن ا 

                                              
نت يف ةالكثري من هذه املامرسات والتقاليد الهيودي 3 م. انظر بشلٍك خاّص  200الهناية يف كتاٍب يُدعى "املش ناة" حوايل العام  ُدّوِّ

m. yadayim 1.1-2.4 ؛ وm. Hagigah 2.5 و اكمل مبحث ،m. Tebarot. 
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 2السؤال 

 ةً قلوهبم ميكن أ ن تكون بعيد انني دينية يضعها البرش، مع أ نَّ يف لّك ثقافة، خيضع النّاس اليوم للعمل حبسب قواعد وقو 

عادات وتقاليد دينية، دون  فهياأ وضاع حيفظ النّاس عن اال هل احلقيقي الوحيد. فكِّّر بثقافتك للحظات. هل تالحظ أ ية 

 أ ن حيفظوا ما يريدمه هللا أ ن يعملوا؟

 

 

ل يف ال ايت 16-14يف ال ايت  ىل تعلمي التالميذ عىل انفراد.  23-17، لكَّم يسوع امجلوع معومًا، ولكنّه حتوَّ مؤسف أ نّه ا 

هم بلطف )ال ية  ىل املعدة،  لكة( عىل عدم فهمهم. املش18اكن عليه أ ن يوخّبِّ كام رأ ها يسوع مل تكن يف الطعام اذلي يزنل ا 

)"وذكل  19: 7ولكن يف الرشور اليت اكنت خترج من قلب اال نسان. والراحج أ ن التعليق الاعرتايض الوارد يف مرقس 

ال بعد أ عامل  -يطهِّّر لك ال طعمة"  اذلي كتب  الوقتيف  ، ولكنّه اكن فهامً مس يحيًا شائعاً 10أ ي جيعلها طاهرة( مل يُفهم ا 

جنيهل.  فيه مرقس ا 

 3السؤال 

سة"، أ ي من هذه ال مور  23-20: 7اقرأ  مرقس  ىل قامئة ال مور اليت يعتربها يسوع املس يح "منّجِّ ذ تنظر ا  حبرص. ا 

متثِّّل مشلكًة ابلنس بة كَل خشصيًا؟ عرف يسوع أ ن القضية ال كرث أ مهية يه حاةل قلب اال نسان. وال ن، تأ مَّل وفكِّّر 

عر أ نّك شلبعض الوقت. هذه صورة ملا يريد هللا لقلوبنا أ ن تكون عليه. أ ي من هذه ال مور ت  14-12: 3بكولويس 

حباجة ملساعدة فهيا اليوم؟ )تذكّر أ ن هللا هو الوحيد اذلي يس تطيع أ ن يغرّيِّ قلوبنا لتصري كقلبه، وهنا يأ يت دور معل 

 هل بأ ن ميل ان، وحينئٍذ يس تطيع أ ن يعمل معهل يف جتديدان.( القدس ونسمح تعملَّ أ ن خنضع للروحالروح القدس. علينا أ ن ن 

 

 

 

ميان املرأ ة : املوضوع الثاين الفينيقية ا 

 (30-24: 7)مرقس  السورية

 28-21: 15مّّت : املقاطع املوازية

صور تقع عىل شاطئ البحر ال بيض  ْت اكن

املتوسط يف منطقة فينيقية ال ممية )يف اجلزء 

مع أ ن معظم خدمة من لبنان اليوم(. اجلنويب 

يسوع اكنت تمتحور حول الشعب الهيودي 

فرصًة ليؤمنوا بأ نّه املس يا املوعود به(،  ليعطهيم)

ننا نرى هنا خدمة  نعمته المرأ ٍة لها ابنٌة فا 

ش يطان. هذا يذكِّّران بأ ن هللا حيّب مسكونة ب 
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(. حبسب 3: 12لك أ مم وقبائل وعشائر ال رض )تكوين  لك النّاس يف لك ال مم، وهو ما يتوافق مع خطته بأ ن يبارك

، أ ىت يسوع )والراحج أ ن تالميذه اكنوا معه( و"دخل بيتًا وهو يريد أ ن ال يعمل أ حٌد." هذا يعين أ ن يسوع 24: 7مرقس 

 وقتٍ ل جل ذهب ا ىل صور )خارج أ رض فلسطني( ليس ل جل خدمٍة علنية، بل للحصول عىل بعض اخلصوصية و

 (.31-30: 6الميذه فقط يف تعلميهم )تذكَّر مرقس يقضيه مع ت

 قراءة: 

ساءة فهم هذه القّصة بسهوةل. وذلا، هممٌّ أ ن تقرأ  مرقس   والتفسري التايل قبل أ ن جتيب عن 30-24: 7ميكن ا 

 .4السؤال 

 30-24: 7مرقس  تفسري

ىل منطقة صور: اكنت مدينة صور تقع عىل ساحل فينيقية عىل  .24: 7مرقس   40بعد رحةل ا 

ىل اجلنوب من صيدا. اكنت صور مدينة حبرية قدمية عىل البحر املتوّسط، وقد فتحها  كيلومرتًا ا 

ىل مقاطعة  332اال سكندر الكبري عام  ق.م. بعد حصاٍر دام س بعة أ شهر. مُضَّت صور الحقًا ا 

لتجارة ق.م.، ويف ذكل الوقت اكنت قد اس تعادت وضعها مكركٍز رئييس ل  64سوراي الرومانية عام 

يف املنطقة. اكن ذهاب يسوع ا ىل صور أ مرًا غري اعتيادّي ل ن صور اكنت منطقة أ ممّية تقع خارج 

هّنا تكون  ذا ما قس نا املسافة ما بني كفرانحوم وصور خبطٍّ مس تقمي، فا  مك. ولكنَّ  56فلسطني. ا 

مك أ و  70ب طوهل ال مر ال كرث احامتاًل هو أ ن الرحةل من كفرانحوم ا ىل صور اكنت عرب طريٍق صع

ن سار اال نسان يف الطرق الرئيس ية يف ذكل الوقت(، ومعظم ذكل الطريق جيتاز مناطق  أ كرث )ا 

ىل أ ن رحةل  ليه يسوع ابلضبط، ويشري مّّت ا  ريفية كثرية الوعورة. ال يُعَرف املاكن اذلي ذهب ا 

ىل "نوايح صور وصيداء" )مّّت  عَرفان برّشِّهام )مّّت (، وهام مدينتان اكنتا تُ 21: 15يسوع اكنت ا 

، اكن معه بعض تالميذه عىل ال قل. اكن قصده من 23: 15(. وحبسب مّّت 21-22: 11

ىل هناك ليس اخلدمة العلنية للناس، ولكن السعي للحصول عىل يشٍء من اخلصوصية.  اذلهاب ا 

ليه، و"هو يريد أ ن ال يعمل أ  24: 7وحبسب مرقس  حد" أ نّه ، وجد يسوع )وتالميذه( بيتًا دخلوا ا 

اكن هناك. والراحج أ ن القصد من رحلته اكن أ ن تكون فرصًة هلم ليسرتحيوا، وأ ن يقيض يسوع 

 معهم بعض الوقت. ومع هذا، فقد شاع خرب وجوده هناك رسيعًا.

مناشدة املرأ ة السورية الفينيقية: أ حد ال شخاص اذلين مسعوا عن وجوده  .26-25: 7مرقس 

ليه، ىل الوصول ا  امرأ ة من املنطقة ال يُذَكر امسها، اكنت ابنهتا الصغرية مسكونة  هناك، فسعى ا 

ىل يسوع، واكن يف حاجٍة ماّسة ملساعدته، وقعت عند قدميه  ذ أ تت هذه املرأ ة ا  بروح رّشير. ا 

بتواضع. طبعًا، اكن يسوع قد اكتسب شهرة بقدرته عىل طرد ال رواح الرّشير الش يطانية، واكنت 

ليه. ولكهّنا مل تكن هيودية، بل أ ممّية. تأ مل أ ن يمتكَّن من معل  اليشء نفسه يف ال مر اذلي أ تت به ا 

ت يف فينيقية، اليت اكنت  ىل أ هّنا اكنت يف جنسها سورية فينيقية )أ ي أ هّنا ُودلِّ ويشري مرقس ا 

جزءًا من مقاطعة سوراي الرومانية(. يدعوها مّّت "كنعانّية"، ل ن فينيقية اكنت اترخييًا منطقة 

، "سأ لته" هذه املرأ ة بأ ن خيرج الش يطان من 26: 7(. وحبسب مرقس 22: 15ة )مّّت كنعاني
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ر. ويعرّبِّ مّّت عام قالته  ىل كوهنا سأ لته بشلٍك متكّرِّ ابنهتا. يرِّد الفعل "سأ ل" هنا بصيغة تشري ا 

د، اي ابن داود! ابنيت جمنونة جدًا )مسكونة بش يطان بطريقة  بوضوح أ كرث: "ارمحين، اي س ّيِّ

ىل أ نّه اكنت دلهيا بعض املعرفة 22: 15ة(" )مّّت فظيع (. دعوة هذه املرأ ة هل بـ"ابن داود" تشري ا 

ىل مّّت  عن يسوع، وعن كونه أ ىت بصفته املس يا تمتاميً لوعد املكُل واململكة املُعطى دلاود )ارجع ا 

12 :23.) 

ان مّّت أ ن يس. 27: 7مرقس  هبا يف البداية، وبأ ن تردند يسوع يف مساعدّتا يف البداية: خيربِّ وع مل جيِّ

نّه  ذ اس متّرت تصخ وراءمه(. ومع أ ّن يسوع اكن صامتًا يف البداية، فا  التالميذ رجوه أ ن يصفها )ا 

ان مّّت أ ّن يسوع أ جاب  لهيا. وخُيربِّ ىل نصيحة تالميذه بأ ن يصفها. وأ خريًا، تلكّم يسوع ا  مل يصغِّ ا 

ال ا ىل خراف بيت ا رسائ  (. ولكون يسوع شفى البنت 24: 15يل الضاةّل" )مّّت بقوهل: "مل ُأرَسل ا 

بعد ذكل، فال بد أ نّه أ راد يف البداية أ ن تفهم هذه املرأ ة أ ن خلدمته عىل ال رض أ ولوية، ويه أ ن 

م فرصة لل مة الهيودية ل ن يس تجيبوا ال جنيل امللكوت ويقبلوه بصفته مس يا ا رسائيل املوعود.  يقّدِّ

ىل ال مم يف الوقت املناسب، كام نرى يف سفر ال عامل  مؤكَّد أ ّن هللا قصد أ ن تصل رساةل اال جنيل ا 

ىل أ ممية يف معظمها.  اذلي يتتبع الانتقال من كون الكنيسة هيوديًة فقط يف البداية ا 

( قول يسوع لها: "دعي البنني أ ّواًل 27: 7وابس تخدام لغة جمازية جدًا، يُضيف مرقس )

ذ خزُب البنني ويُطَرح للالكب." يف هذه الصورة، واّض أ ن يش بعون، ل نّه ليس حس نًا أ ن يُؤخَ 

(، ويف هذه 20: 32؛ 1: 14؛ تثنية 23-22: 4"البنني" مه الشعب الهيودي )انظر خروج 

ىل الهيود أ واًل. وبقوهل "خزب البنني" يشري  ه بشارة اال جنيل ا  املرحةل مضن برانمج خالص هللا، تُوجَّ

ىل براكت خدمته هلم. شهدت معجز  خراج ال رواح الرشيرة حلقيقة أ نّه اكن املس يا ا  ات الشفاء وا 

ه براكت اال جنيل لل مم. ولكّن  اذلي ُوعِّدت ا رسائيل به. ومل يكن هذا هو الوقت اذلي فيه تُوجَّ

هانة  ال لاكنت ا  يسوع مل يقصد التحقري ابس تخدام اللكمة "الكب" )فمل يقصد أ هّنا "لكبة"، وا 

ىل kunarion -س تخدهما يسوع هنا )يف اليواننية "كوانريون" عظمية جدًا(. اللكمة اليت ي  ( تشري ا 

لكٍب صغري اكن يُرَّبَّ يف البيت ويأ لك الفتات الساقط من املائدة، وليس لكبًا براًي يقتات ابلنفاية 

(، وينبح يف الريف. اكنت هذه الالكب kuōn -اليت جيدها خارج البيوت )يف اليواننية "كون" 

َيف ) تجنسًة ل هّنا اكن الربية تُعترَب  (. اكن 24-19: 21؛ 11: 14ملوك 1تأ لك اجلثث واجلِّ

 مقصد يسوع هو أ ن لل والد يف البيت أ ولوية عىل احليواانت املزنلية.

دًا عند يسوع يف مساعدة هذه املرأ ة، فقد ساعد يف  .28: 7مرقس  حلاح املرأ ة: ابلرمغ مّما بدا تردن ا 

مياهنا. يبد و أ ن يسوع مل يكن يرفض مساعدّتا، بل اكن حياول أ ن حيفّزها ويعطهيا احلقيقة يف حتفزي ا 

مياهنا. وذلا، أ خذت تصحيه اجملازي واس تخدمته يف رّدها عىل الكمه: "نعم، اي  فرصًة للتعبري عن ا 

هّنا فهمت  س ّيد، والالكب أ يضًا حتَت املائدة تأ لك من فتات البنني." اكنت هذه طريقهتا يف قولها ا 

ليه ابال ميان. ما اكن حي اول قوهل، وأ ن خلدمته أ ولوية يه الرتكزي عىل الهيود، وتالميذه اذلين أ توا ا 

ومبخاطبة هذه املرأ ة ليسوع بلقبِّ احرتام )"س يد" أ و "رب"(، اكنت تعرّبِّ عن احرتاهما حلقيقة أ ن 

ىل أ نّه حّّت احليواانت  املزنلية اكن خلدمته ال رضية أ ولوايت وتقبل هذه احلقيقة. ومع هذا، أ شارت ا 

ىل ال رض من يد ال والد. مل تكن تطلب  يُسَمح لها بأ ن تأ لك من حتَت املائدة ما اكن يسقط ا 
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الكثري، وس تكون شاكرًة أ ن تأ خذ كرسًة صغرية )بركة صغرية من نعمته(، مؤكِّّدًة هبذا أ نّه كام أ ن 

نّه ال ينبغي أ ن تنتظر كثريًا، بل ينبغي أ ن  الكب البيت يأ لكون يف الوقت اذلي يأ لك فيه البنون، فا 

يُسَمح بأ ن تأ خذ شيئًا منه ال ن. فلن تكون هناك حاجة حلدوث مقاطعة ملا يمت تقدميه للتالميذ. 

ليه، ل ّن نعمة  ىل أ نّه قادر عىل أ ن يعطي أ كرث مما اكن البنون حيتاجون ا  اكنت هبذه اللكامت تشري ا 

 هللا ال تنقص وال تفرغ.

جابهتا أ هنا فهمت أ ولوايت خدمته، وأ هّنا منح يسوع  .30-29: 7مرقس  املرأ ة مطلهبا: أ ظهرت ا 

مس تعدة ل ن تقبل ماكهنا يف هذا الشأ ن )اكنت متواضعة(. وال مر ال كرث أ مهية هو أ هنا أ ظهرت 

ميااًن حقيقيًا يف تصديقها بأ نّه يس تطيع أ ن يعطهيا "فتاتة صغرية"، ويه النعمة اليت اكنت يف أ مّس  ا 

لهيا وط  لبهتا من دون أ ن يكون عليه أ ن يرى احلاجة ا  جابهتا، وأ عطاها طِّ لبهْتا. ولهذا، رُسّ يسوع اب 

ميانك! ليكن كل كام تريدين" )مّّت  (. 28: 15ابنهتا خشصيًا. ويضيف مّّت هنا: "اي امرأ ة عظمٌي ا 

 أ كّد يسوع عىل حمبة هللا ونعمته لها وللّك ال ممّيني غري الهيود.

 4السؤال 

احلصول عىل الراحة والرتكزي عىل تالميذه، فقد بدا يف البداية مرتّددًا يف  ذهابه ا ىل صور اكن ن قصد يسوع منل  

مساعدة هذه املرأ ة. )أ عتقد خشصيًا أ نّه اكن شديد التوق ل ن يشفي ابنة املرأ ة، ولكنّه أ راد أ ن يتأ كّد يف البداية أ هّنا 

يسوع يف مساعدة املرأ ة، برأ يك ما تأ ثري ذكل عىل فهم القّصة؟  ]والتالميذ[ فهموا أ ولوايته.( بعد أ ن فهمَت سبب تردند

ذًا ميكننا أ ن نتعملَّ من هذه القصة بشأ ن خشصِّ يسوع املس يح وأ مهية ما معلته املرأ ة؟  مفاذا ا 

 

 

 

 (37-31: 7شفاء الرجل ال مص ال خرس )مرقس : املوضوع الثالث

 31-29: 15مّّت : املقاطع املوازية

: 15منطقة صور وصيدا، اس تأ نف خدمته حول حبر اجلليل. ويشري املقطع املقابل يف مّّت )مّّت عند عودة يسوع من 

صًا ملعجزات شفاء كثرية حصلت يف هذا الوقت:29-31 ىل أ ن هذه اللكامت اكنت ُملخَّ  ( ا 

ليه مجوٌع كثرية، معهم عرج ومعّي وُخْرس وُشّل وأ خرون كثريون، وطرحومه عند قديم يسوع فشفا مه، حّّت جفاء ا 

هل ا رسائيل. ون. وجّمدوا ا  ّحون، والُعرج ميشون، والُعمي يُبصِّ ّل يصِّ ذ رأ وا اخلُْرس يتلكّمون، والشن  تعجَّب امجلوع ا 

يركّز مرقس عىل معجزٍة خاّصة من بني هذه املعجزات. فقد ُأيت برجل أ مّص وأ عقد اللسان )يعاين صعوبة شديدة يف 

ىل يسوع ليشفيه. ولكّن ي  سوع أ راد أ ن يفهم هذا الرجل شيئًا قبل أ ن يشفيه. مفع أ ّن الرجل مل يسمع يسوع، فقد الالكم( ا 

ليه بطرٍق فريدة )ملس أ عضاء (، و 33اكن يس تطيع أ ن يراه ويشعر به. وذلا، أ خذ يسوع الرجل عىل انفراد )ال ية  أ وَصل ا 

ال عامل، بل بأ مره: "انفتح!" ورشح مرقس جسمه املريضة( حقيقة أ نّه شايف ال ذن واللسان. ولكن مل يكن الشفاء هبذه 

فثا" اليت قالها يسوع تعين "انفتح" أ و "فلُتفتَح".  لقّرائه الرومان أ ن اللكمة "ا 
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 5السؤال 

ان هذا ال مر  الحظ رّدة فعل النّاس وما أ وىص به يسوع بعد املعجزة. برأ يك، ملاذا أ عطى يسوع هذه الوصية؟ مباذا خيربِّ

 عنه يف النّاس؟يبحث يسوع بشأ ن ما اكن 

 

 

 (10-1: 8ا طعام ال ربعة أ الف )مرقس : املوضوع الرابع

 39-32: 15مّّت : املقاطع املوازية

طعام امخلسة أ الف يف مرقس  هّنا خمتلفة 44-30: 6ال مر البارز بشأ ن هذه احلادثة هو أ هّنا كثرية الش به اب  . ومع هذا، فا 

: 8. هذا التعليق ابال ضافة ا ىل مرقس 52-51: 6ابلتالميذ يف مرقس  يف بعض النوايح أ يضًا. تذكّر التعليق املتعلِّّق

مياهنم. 10 ىل أ ن اكمل هذه املعجزة اكنت تس هتدف التالميذ وتمنية ا   )حني انفرد للحال مع التالميذ يف القارب(، يشري ا 

 6السؤال 

س؟ املالحظة! امعل  -30: 6مودين تقارن فيه ما بني مرقس جدواًل بعاهل تذكر املرحةل ال وىل يف دراسة الكتاب املُقدَّ

ن الفوارق يف العمود . س يكون عليك أ ن تكتب يف العمود ال ول التشاهبات بيهنام، بيامن ت10-1: 8ومرقس  44 دّوِّ

 الثاين.

 10-1: 8ومرقس  44-30: 6مقارنة ومقابةل بني مرقس 

 الفوارق التشاهبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال قلياًل، ومل خيطر بباهلم ما  قبل فرتٍة ليست بعيدةً امخلسة أ الف اذلي حدث  يبدو أ ّن التالميذ ال يتذكّرون ا طعام ا 

يس تطيع يسوع أ ن يعمهل. وبعد أ ن أ لك امجليع، مّت مجع س بع سالٍل كبرية من الكِّرَس الفاضةل عن امجلوع. رمبا هناك ارتباط 

ىل الكامل، مما يشري (. فكثري 8: 8ما بني الرمق س بعة والتعليق السابق: "فأ لكوا وش بعوا" )مرقس  ًا ما يشري الرمق س بعة ا 

ىل منطقة دملانوثة، ويه  ا ىل مدى كامل سّد يسوع الحتياجاّتم، حّّت ش بع امجليع. وبعد ذكل، انتقل يسوع ابلسفينة ا 
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يث ، ح 39: 15لٍك أ كيد، ولكن واٌّض أ هّنا تقع عىل الشاطئ الغريب لبحر اجلليل )انظر مّّت شمنطقة ال يُعَرف موقعها ب 

 تُدعى "ختوم جمدل"(.

 

 

 (13-11: 8طلب الفريس ينّي أ ية )مرقس : املوضوع اخلامس

 56-54: 12؛ 29، 16: 11؛ لوقا 4-1: 16؛ 39-38: 12مّّت : املقاطع املوازية

 ويسوع. مع أ ّن يسوع اكن قد معل معجزاٍت كثرية، فقد نييقّدم مرقس هنا رواية قصرية ملواهجة حصلت بني الفريس يّ 

يسوع ورسالته من هللا. ولكّن دافعهم اكن "ليك جيّربوه"  فريس ّيون أ ية من السامء تعطي دلياًل حاسامً عىل أ نّ طلب ال

(. رفض يسوع أ ن يعطهيم ما يطلبوه، قائاًل: "لن يُعطى هذا اجليل أ ية" )ويقَصد بلكمة "اجليل" القادة 11: 8)مرقس 

هنّ  4: 16ادلينينّي يف ذكل اجليل(. ويقول يف مّّت  ىل مّّت ا  شارة ا  ال أ ية يوانن. اكنت هذه ا  ، 40-38: 12م لن يُعطوا ا 

د مّّت هذه الننقطة، ورمبا يعود ذكل حلقيقة أ ن أ ية القيامة ال  ىل قيامته بعد ثالثة أ اّيم من موته. وال يُورِّ حيث أ شار ا 

 ختّص الوقت احلارض، بل يه لوقٍت الحق.

 7السؤال 

ذاً  ذاكثريًا ما معل يسوع معجزات. فلام  برأ يك مل يكن يرغب بأ ن يعطي الفريس ّيني "أ ية من السامء"؟ ا 

 

 

 

 

حتذير يسوع من امخلري وتوبيخ يسوع للتالميذ عىل عدم فهمهم )مرقس : املوضوع السادس

8 :14-21) 

 1: 12؛ لوقا 12-5: 16مّّت : املقاطع املوازية

م هذه القصة أ حد أ شد التوبيخات اليت تلقّاها التالميذ  من يسوع. نرامه هنا مّرة أ خرى مع يسوع يف السفينة، ومه تقّدِّ

طعام امخلسة أ الف وال ربعة أ الف، وهو ما لفت انتباههم  يركّزون عىل عدم وجود الطعام معهم. رمبا كنَت تظن أ نّه بعد ا 

ليه، أ هّنم س يدركون أ ن يسوع يس تطيع أ ن يسّد لك احتياج دل الميذ من مخري يسوع احلوار بتحذير يسوع الت أ  م. ابتدهيا 

هذا حتذيرًا الفريس ّيني وجامعة هريودس. حني يُضاف امخلري ا ىل جعني اخلزب، ينترش فورًا ويؤثِّّر باكمل العجني. اكن 

(، وتأ ثري هريودس 12، 6: 16وا من تعالمي وتأ ثري الفريس ّيني والقادة ادلينينّي ال خرين )انظر مّّت للتالميذ بأ ن حيرتس

د.  ال خاليق املُفسِّ
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 8لسؤال ا

ما اذلي مل يفهموا أ نّه يريدمه أ ن يدركوه؟ )الحظ كيف يس تخدم ماذا اكن جوهر توبيخ يسوع لتالميذه يف هذا املقطع؟ 

خبارمه ما يريدمه أ ن يروه بشلٍك مبارش.(  يسوع أ س ئةًل لتوجيه تفكريمه وجلعلهم يكتشفون اال جاابت بأ نفسهم، وليس اب 

 

 

 

 (26-22: 8 بيت صيدا )مرقس فتح عيون أ معى يف: املوضوع السابع

يراده(: املقاطع املوازية  ال يوجد )مقطع يتفّرد مرقس اب 

ىل بيت صيدا )قرية تقع عىل الشاطئ الشاميل الرشيق من حبر اجلليل(، ويه موطن  يف هذه القصة، تأ خذان ال حداث ا 

م معجزة من مرحلتني معلها فيلبنس وبطرس وأ ندراوس، حيث شفى يسوع رجاًل أ معى. هذه القّصة فريدة يف كوهن ا تقّدِّ

د هذه القصة  يسوع، ويه املعجزة الوحيدة اليت معلها يسوع هبذه الطريقة ويسّجلها لنا الويح. الراحج أ ن مرقس يورِّ

-24: 8( واعرتاف بطرس بيسوع )مرقس 21-14: 8حبرص وقصد ما بني توبيخ التالميذ عىل عدم فهمهم )مرقس 

د معجزة (. وفرادة هذه املعجزة و 30 وضعها حبرص وقصد يف هذا الس ياق يشريان ا ىل هذه القّصة متثِّّل أ كرث من جمرَّ

 معلها يسوع. يبدو أ ّن هذه القصة تتضّمن رمزًا يرتبط بمنّو التالميذ وفهمهم.

 9السؤال 

ن كنميّرون فيه والصاع اذلي اكن التالميذ ارتباط ما بني شفاء الرجل ال معى هل ميكنك أ ن ترى أ ي َت ترى ؟ ا 

 نك أ ن تتعملَّ منه بشأ ن عالقتنا بيسوع املس يح؟ك ارتباطًا، مفاذا مي 

 

 

 

 (30-27: 8اعرتاف بطرس بأ ن يسوع هو املس يح/ املس يا )مرقس : املوضوع الثامن

 21-18: 9؛ لوقا 20-13: 16مّّت : املقاطع املوازية

انطالقه حنو أ ورشلمي لميوت عىل الصليب. حّّت  متثِّّل هذه احلادثة احلدث الهنايئ )يف َسّل مرقس( قبل بدء يسوع يف

امتحان اكن السؤال الاكمن وراء لك ال حداث: "من هو هذا؟" وقد بدأ  يسوع يف هذه اللحظة يف خدمة يسوع، 

اّيمه تالميذه بسؤاهل  مّعا يفكِّّر به ال خرون بشأ نه. ومع هذا، فقد اكن اهامتمه ال سايّس مبا اكن التالميذ يفكِّّرون به، ا 

يّن أ ان؟" )مرقس  م هلم السؤال: "وأ نمت، َمن تقولون ا  ليه. وذلا، يقّدِّ لوا ا  م لنا مّّت 29: 8والاس تنتاج اذلي توصَّ (. يقّدِّ

جنيل مّّت جييب بطرس: 20-13: 16رواية أ مكل للحديث اذلي جرى بني يسوع وتالميذه )انظر مّّت  (. ويف رواية ا 

(. اللكمة "مس يح" ترمجة لللكمة اليواننية "خريس توس"، ويه تعين 16: 16"أ نت هو املس يح ابن هللا احلي" )مّّت 

ت هذه اللكمة لّب يفًا وتأ ثنرًا ابليواننية(. شلكّ "املمسوح"، ويه تقابل اللكمة العربية "مش يَّح" أ و "مس يا" )كام تُلَفظ ختف 



30 :8 - 1: 7: مرقس 2ادلرس السادس: حتُّنن يسوع عىل احملتاجني بيامن يمنّي االثين عرش، اجلزء  98الصفحة   

 

 

مصوئيل 2ح لميكل عىل مملكة هللا )انظر الاعرتاف هبوية يسوع. فمل يكن جمّرد نيب، بل اكن ابن داود املوعود به، واملمسو 

ىل أ ن بطرس مل يصل ا ىل هذا الفهم بنفسه، ولكّن نطق به ل ن ال ب أ انر ذهنه.11-16: 7  (. بعد ذكل يشري يسوع ا 

(، وعىل هذه petros -ويف نوعٍ من التورية واجلناس، قال يسوع لبطرس: "أ نت بطرس )يف اليواننية "بيرتوس" 

بيرتا" أ ن  -( أ بين كنيس يت." الراحج أ ن يسوع قصد من حديثه عن "بيرتوس Petra -ة "بيرتا" الصخرة )يف اليوانني

للعمل اجلديد اذلي س يعمل هللا فيه،  والتأ سييس اعرتاف بطرس بأ ن يسوع هو املس يح س يكون الاعرتاف ال سايس

للكمة "كنيسة" )يف اليواننية لاملعىن البس يط واذلي يُعَرف بـ"الكنيسة" )وليس أ ن بطرس س يكون البااب ال ول(. 

لكيس يا"  ىل اال عالن الكتايب كلك، نفهم أ ن يسوع قصد أ مرًا  هُ هو "جامعة من الناس،" ولكنّ ( ekklēsia -"أ  ابلنظر ا 

دًا متامًا  ىل أ ن نجامعة جديدة من التالميذ س تكو -حمدَّ ، ممزّية عن ا رسائيل ك ّمة، ومن خاللها سيمتّم هللا برانمج ملكوته ا 

د يف اجملد. الحظ زمن املس تقبل يف وعد يسوع: "أ بين كنيس يت" )حيث الفعل اليوانين هنا يرد بصيغة املس تقبل(. يعو 

 ُسكِّب الروح القدس عىل املؤمنني. كنيسة رمسيًا يف يوم امخلسني، حنيَ ستبدأ  ال 

 10السؤال 

يّن أ ان؟" كيف جتيب عن هيريد يسوع أ ن   ذا السؤال؟يطرح السؤال نفسه اليوم: "من تقول ا 

 

 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك  تلميذًا هل؟ دّوِّ

 الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

ه بقية قّصة مرقس حنو الّصليب والقيامة.  عالن بطرس اعرتافه ابلنيابة عن االثين عرش بأ ن يسوع هو املس يح، تُوجَّ بعد ا 

أ ن نتبعه؟"من هذه اللحظة فصاعدًا، صار السؤال: "أ ي نوعٍ من املسحاء هذا؟ وما معىن 



 الاختبار اذلايت لدلرس السادس

 

 99الصفحة 

 

 دلرس السادسلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

أ ن حيفظ الش باب من الهيود العهد القدمي "تقليد الش يوخ" )واذلي يُعَرف أ يضًا بـ"الرشيعة الشفوية"( اكن يُقَصد بتعبري 

 صواب أ م خطأ ؟ عن ظهر قلب، ويتلونه أ مام ش يوخهم دون أ ن يكون النص املكتوب أ ماهمم.

 2السؤال 

عالن يشٍء ما "قراباًن"املامرسة ال تش متل اكنت عىل ماذا  ؟هيودية اب 

 عن تقديره لوادليه.هبا اكن القرابن تقدمة يعطهيا اال نسان ليعرّبِّ  .أ  

نسان ليس تخدمه  .ب عطاؤه هلل، ولكّن هذا صار عذرًا لال  اكن القرابن هنا يشري ا ىل يشٍء ُأعلِّن تكريسه وا 

 رين.اس تخدامًا خشصيًا فال يعطيه أ و يعطي منه ل خ

ىل ال دوات وال نية اليت اكنت تُغَسل بشلٍك جيّد، وذلا اكنت تُعترَب "طاهرًة". .ج شارة ا   هذه ا 

اكنت اللكمة "قرابن" الامَس اذلي ُأعطي للرشيعة الشفوية اليت اكنت تتأ لف من الكثري من التقاليد اليت وضعها  .د

 برش.

 3السؤال 

ر يسوع جتاوبه مع هتا املسكونة بش يطان، أ خّ نب عدة يف ما خيتّص ابمن يسوع املساحني طلبت املرأ ة السورية الفينيقية 

لقاؤه للالكب. اكن القصد من هذا: طلهبا، وقال لها نّه ينبغي أ ن يش بع البنون أ واًل، وبأ نه ال يصح أ خذ خزب البنني وا   ا 

طعام أ طفال صور وصيدا. .أ    مل يرد يسوع أ ن ينخرط يف ا 

 ا اكنت أ مميًة.أ هان يسوع املرأ ة بدعوّتا "لكبًة"، ل هنّ  .ب

جنيل امللكوت لذلين يف ا رسائيل أ واًل، وأ ن معجزاته اكنت  .ج اكن دلى يسوع أ ولوية يف خدمته يه أ ن يقّدم ا 

 بشلٍك أ سايس بقصد أ ن تشهد للهيود أ نّه اكن املس يا.

نه ال يريد أ ن يرُتَ  هذه املرأ ة أ راد يسوع أ ن تعرف .د م امجلوع خزبًا بطريقة معجزية، فا  ك أ ي يشء مّما أ نّه حني يُطعِّ

 يفُضل من طعام للالكب الربية.

 4السؤال 

مياهنا، ولك ما فعلته هو أ هّنا انتظرت أ ن تنال معونة يسوع يف حترير ابنهتا مل تُ  ظهِّر املرأ ة السورية الفينيقية أ ي دالئل عىل ا 

 صواب أ م خطأ ؟ من الش يطان.

 5السؤال 

صبعيه يف أ ذنيه، وملس لسانه بلعابه. اكن هذا خلري  ،37-31: 7شفى يسوع ال مص وأ عقد اللسان يف مرقس  حني وضع ا 

 صواب أ م خطأ ؟  يدرِّك أ ن يسوع اكن شايف أ ذنيه ولسانه.الرجل حّّت 
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 6السؤال 

ش باع ال ربعة أ الف ومعجزة  ال تعرّبِّ عن تشابٍه حقيقيّ بني امجلل التالية من أ ين مجةل  ش باع بني معجزة ا   امخلسة أ الف؟ا 

 .النّاسأ ن يسوع حتُّّن عىل  يف احلالتني يُذَكر .أ  

ل التالميذ االثنا عرش ملعرفة ما يتوفَّر من طعام. .ب  يف احلالتني ُأرسِّ

 يف احلالتني اكن التالميذ مه من وّزعوا الطعام. .ج

عت اثنتا عرشة سةّل  .د  ا فضل من طعام بعد أ ن أ لك النّاس وش بعوا. ممّ يف احلالتني مُجِّ

 7السؤال 

(، رفض أ ن يعطهيم أ ية ل ن دافعهم مل يكن أ ن يؤمنوا به بل 13-11: 8)مرقس  حني طلب الفريس ّيون أ ية من يسوع

 صواب أ م خطأ ؟ "ليك جيّربوه".

 8السؤال 

ثون عن عدم وجود خزب معهم )مرقس  هم يسوع وسأ هلم: "أ ال 16-14: 8حني اكن التالميذ يف السفينة يتحدَّ (، وخبَّ

 ا يفهمونه؟تشعرون بعُد وال تفهمون؟" ما اليشء اذلي مل يكونو 

 اكن ينبغي أ ن يتذكَّروا أ ن يأ خذوا معهم الكثري من اخلزب حني يسافرون. .أ  

فوق طبيعية من خالهلم ما ال مل يفهموا متامًا أ ن يسوع هو الرب الاكيف، اذلي يس تطيع أ ن يعمل بطريقٍة  .ب

 يس تطيعون معهل وحدمه.

 .خاطئاً مل يفهموا أ ن تعلمي الفريس ّيني اكن  .ج

طعام ال الف.مل يفهموا كيف يس تطي .د  ع يسوع أ ن يعمل معجزة ا 

 9السؤال 

ّ  رس أ نّ يقرتح ادلّ  ة عالقة حممتةل جدًا ما بني العمى الرويح عند التالميذ وشفاء يسوع لل معى يف بيت صيدا عىل مث

 صواب أ م خطأ ؟ مرحلتني.

 10السؤال 

نّه س يبين كنيس ته عىل هذه "الصخرة   تهاف بطرس بشأ ن هوي "، قصد أ ن اعرت petra -حني قال يسوع لبطرس ا 

 صواب أ م خطأ ؟ الكنيسة )اجملمتع املس ياين املؤلَّف من املؤمنني(. س ُتبىنس يكون ال ساس اذلي عليه 



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس السادس

 

 101الصفحة 

 

 ادلرس السادسس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

العهد  . أ واًل، أ ضافوا الكثري من القواعد والقوانني وال نظمة ا ىل رشائعنيوالفت ينكبري  خطأ يناكن الفريس ّيون يرتكبون 

ت محاًل ثقياًل عىل امجليع محهل. ولكّن الفريس ّيني  القدمي. مل تكن رشائعهم املوضوعة من برٍش معطاًة من هللا، وقد شلكَّ

اكنوا يعتقدون أ هنم اكنوا أ كرث روحانيًة من خالل معلهم هذه ال مور. يف عيين هللا، اكن ما يعمهل الفريس ّيون انموس يّة 

أ ن يتجنَّبوا حفظ  اثنيًا، أ وجدوا نظامًا ميكهنم بهاًل عىل النّاس مل يقصد الرب أ ن حيملوها. شلكّية، واكن يضيف أ حامو 

عاةل الوادلين(. فقد اكنوا مرائني يف الناحيتنَي،  لهيا بشأ ن ا  الرّشائع والقوانني املعطاة من هللا )كام يف احلاةل اليت أ شار ا 

طاعة  رقاً هذه الرشائع. وعالوًة عىل ذكل، فقد وجدوا طُ  ففرضوا رشائع برشية عىل الناس، ومل حيفظوا دامئاً  يتجنّبون هبا ا 

 الرشائع اليت أ عطاها هللا للنّاس.

دة.( :2السؤال  م أ مثةًل ُمحدَّ جابتك اخلاصة )احرص عىل أ ن تقّدِّ  ا 

جابتك اخلاّصة :3السؤال   ا 

 4السؤال 

" وقد رّدت بتواضع قابةًل "دعي البنني أ ّواًل يش بعون. أ دركت املرأ ة أ ّن يسوع مل يكن يرفضها متامًا، فلّك ما قاهل هو:

ىل أ هنّ  الصورة  مس تعدًة ل ن تقبل أ ّي نعمةٍ فهمت أ ولوايت هممته. اكنت  االتوضيحية اليت اس تخدهما كام يه، وأ شارت ا 

تَُسّد لك تُعطاها، وقد فهمت أ ن نعمة هللا غري حمدودة، وال ميكن لـ"البنني" أ ن يس هتلكوا هذه النعمة. فميكن أ ن 

ميااًن أ يضًا. وذلا، سّد يسوع  جابهتا تواضعًا فقط، بل وا  راً ومتاحًا لتأ خذ منه. ومل تعكس ا  احتياجاّتم، ويبقى الكثري متوفِّّ

ىل بيهتا  ع شيئًا من وقته، ل نّه مل يكن مضطرًا ل ن يذهب ا  حاجهتا شافيًا ابنهتا بلّك رغبٍة واس تعداد. ومل يرِّد أ ن يضّيِّ

 علِّن شفاءها.ا احتاج ل ن يعمهل هو أ ن يُ ليشفهيا. لك م

 5السؤال 

ن كثريين أ رادوايسوع  حّّت قبل هذا احلدث، اكنت شعبيةُ  أ ن ينّصبوه ملاكً عىل ال مة، ولكْن من دون  يف ارتفاع. بل ا 

 ّ ه مل يكن الّصليب. ولكّن يسوع مل يرغب بأ ن يصري صاحب شعبية، أ و بأ ن جيمع كثريين من ال تباع واملعجبني هل. كام أ ن

ليه النّاس بـ"الشايف" فقط، فهو أ كرث من هذا بكثري. فقد اكن  ل القصد من املعجزات اليت معلها تأ كيد جراضيًا بأ ن ينظر ا 

اثرة. وابملقابل، اكن يسوع من  باعهُ اتّ عليه ما اكنه يسوع، ولكّن بعض النّاس اكنوا معّرضني لتجربة أ ن يتبعوه ملا انطوى  ا 

 بون هل ابال ميان، ومن ّث يكونون مس تعّدين ل ن يتخلّوا عن لّك يشء ليصريوا من تالميذه.يريد أ انسًا يس تجي 

 

 

 

 

 



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس السادس 102الصفحة 

 

 

 6السؤال 

طعام امخلسة  طعام ال ربعة أ الف.املقابةل بني معجزة ا   أ الف ومعجزة ا 

 10-1: 8ومرقس  44-30: 6مقارنة ومقابةل بني مرقس 

 الفوارق التشاهبات

ع كثري" قد اجمتع حول . يف احلالتني اكن هناك "مج1

 يسوع.

ىل أ نَّ 2 يسوع حتُّّن وأ شفق عىل  . يُشار يف احلالتني ا 

 الناس.

. يف احلالتني، جتاوب التالميذ مع املشلكة ابلرتكزي 3

 وارد.امل اذلي دلهيم يفنقص ال عىل 

ليعرفوا ما دلهيم  ه. يف احلالتني، أ رسل يسوع تالميذ4

، 6 من طعام. )مخسة أ رغفة ومسكتان يف مرقس

وس بعة أ رغفة و"قليل من صغار السمك" يف مرقس 

8.) 

. يف القصتني، ُأجلِّس الناس عىل ال رض )متّت 5

م(.  ال مور بشلٍك منظَّ

عه.6  . يف احلالتني، ابرك يسوع الطعام قبل أ ن يوّزِّ

عوا الطعام.7  . يف القصتني، اكن التالميذ مه َمن وزَّ

ن الناس أ لك8 وا وش بعوا . يف احلالتني، يقول النّّص ا 

 )ومل يبَق أ حٌد جائعًا(.

التالميذ ماكن املعجزة يف  غادر. يف احلالتني، 9

 سفينة. 

مخسة أ الف، بيامن اكن يف  6. اكن امجلع يف مرقس 1

 أ ربعة أ الف. 8مرقس 

مه من  6. يف مرقس 2 اكن التالميذ قد رجعوا لتّوِّ

وقد تعّرضت اكنوا متَعبني، رحةٍل همّمة للخدمة، 

 ينالوا شيئًا من الراحة للمقاطعة.خططهم ل ن 

، اكن امجلع قد قىض مع يسوع مّدة 6. يف مرقس 3

، فاكن للناس 8يوم حني أ طعمهم، وأ ما يف مرقس 

 ثالثة أ ايم معه قبل أ ن يُطعمهم.

، يبادر التالميذ يف اجمليء ا ىل يسوع 6. يف مرقس 4

، يأ خذ 8وطلهبم مهنم بأ ن يصف امجلع. يف مرقس 

(، وتقدمي 1يف مجع التالميذ )ال ية  يسوع املبادرة

مونه من اقرتاحات.  املشلكة هلم لريى ما يقّدِّ

ساًل  12. بعد ال لك، مت مجع ما فضل عن امجلع: 5

 .8سالل يف مرقس  7، و6يف مرقس 

. عند انهتاء القّصة، غادروا دون أ ن يكون يسوع مع 6

معهم يف  ، بيامن اكن6يف القارب يف مرقس  التالميذ

 .8مرقس 

 

 7السؤال 

ىل ادلافع وراء ما طلبه الفريس يون: "ليك جيّرِّبوه." مل يطلبوا من 11: 8الحظ أ ن مرقس  ميان، ولكهّنم اكنوا  هتشري ا  اب 

ّ  30-20: 3مقتنعني أ صاًل أ نّه مل يكن املس يا. تذكَّر مرقس  مل  .ش يطانيةخُيرِّج الش ياطني بقوة  هُ حيث اّّتموا يسوع بأ ن

يثبِّت نفسه وما يقوهل عن نفسه، ويف مواهجته شكوكهم ورفضهم، لن يس تطيع أ ن يثبِّت ويؤكِّّد  يكن يسوع مضطرًا ل ن

ما يقوهل عن نفسه. هذا تذكري ممتاز لنا بأ ن هللا ال حيتاج ل ن يثبِّت أ ي يشٍء بشأ ن نفسه ل ي خشص، وهو ليس حتَت 

 أ ي الزتام بأ ن يرّد عىل عدم اال ميان.
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 8السؤال 

هو أ برز هذه ال س ئةل: "أ حّّت  17: 8ادثة مثانية أ س ئةل عىل ال قل. وسؤاهل الوارد يف مرقس يسأ ل يسوع يف هذه احل

رميا 52-51: 6ال ن قلوبمك غليظة؟" هذا يعيدان ا ىل مرقس   ينطوي عىل رصامةٍ  18: 8يف مرقس  21: 5. واقتباس ا 

ن التالميذ 12-10: 4 ، ل ّن هذه يه مشلكة الكتبة والفريس ّيني )ارجع ا ىل مرقسونوعٍ من التوبيخ (. وميكننا القول ا 

. ومع أ ن هذه يه حقيقة التالميذ، فهذه احلقيقة تنطبق علينا حنُن أ يضًا اليوم.  اكنوا غليظي القلب واذلهن وبطييئ التعملن

رون عشال ت عنّا حنُن أ يضًا. سأ هلم: "أ   ومع هذا، مل يتخلَّ يسوع عن هؤالء التالميذ غليظي القلب واذلهن، وهو ال يتخىلَّ 

بعُد، وال تفهمون؟" ما ال مر اذلي مل يفهموه؟ مل يفهموا فهامً اتّمًا أ ّن يسوع هو الرب الاكيف اذلي يس تطيع أ ن يعمل من 

ّن خالهلم ما ال يس تطيعون معهل مه بأ نفسهم. ومع أ هّنم اكنوا قد شاهدو  مل تصل  تههوي  ةحقيقه وهو يعمل مّراٍت عديدة، فا 

ىل قل قوا هذه املعرفة عىل ظروفهم.عنه، ولكهّنم مل يكونوا بعُد مس تعدّ  اكنت دلهيم معرفةٌ  وهبم وأ ذهاهنم.ا   ين ل ن يطّبِّ

 9السؤال 

ذ  هّنم العميان روحيًا، لكن ليس معًى اتّمًا، ا  د هذه املعجزة كرمٍز خلدمة يسوع للتالميذ أ نفسهم. ا  يبدو أ ن مرقس يورِّ

ىل أ ن ينالوا البصرية دلهيم بصرية حمدودة. ومع هذا، فا ن يسوع سيس مت ىل أ ن يشفهيم من عاممه، وا  ّر يف خدمته هلم ا 

الروحية الاكمةل. الحظ الارتباط بني هذه القصة والنقاش السابق اذلي حصل يف السفينة. قال يسوع للتالميذ يف 

ىل البص املادّي، بل ا ىل17: 8مرقس  الاستيعاب  : "أ ال تشعرون بعُد وال تفهمون؟" طبعًا، مل يكن يسوع يشري ا 

الرويح. وذلا، اس تخدم رجاًل أ معى اكن يفتقر للبص املادّي ليظهر ما حيدث يف عالقهتم معه. اكن دلهيم بعض البصرية 

الروحية، ولكهّنم اكنوا يفتقرون للرؤية الواحضة. حفني يرون النّاس، اكنوا يروهنم ك جشار متيش، فال يعرفون الارتباط بني 

يع أ ن يشفي قة وقّوة يسوع. ومثّة خرٌب سار ميكننا أ ن نسمعه ونعرفه هنا، وهو أ ّن يسوع يس تط احتياجاّتم وحتُّنن وشف

عنا تعلميه وتعلاميته، عيوننا العمياء )أ و الك ن تبِّ ان وبالدتنا يف الاستيعاب الرويح لل مور(، وهو يريد أ ن يعمل هذا لنا. فا 

ّن هذا ما س يحدث.  فا 

 10السؤال 

جابتك اخلاصة نّه اكن ما يزال . تذكَّر أ  ا  ىل أ نّه اكن اعرتافًا صائبًا(، فا  نّه مع أ ّن الّربَّ يسوع قبل اعرتاف بطرس )وأ شار ا 

 أ مام التالميذ الكثري ليتعلّموه عن معىن هذا الاعرتاف وما يتطلَّبه مهنم.

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال   ا 
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 دلرس السادسلايت الختبار اذللجاابت اال  

 خطأ   1السؤال 

 2السؤال 

نسان ليس تخدمه اس تخدامًا  عطاؤه هلل، ولكّن هذا صار عذرًا لال  ب. اكن القرابن هنا يشري ا ىل يشٍء ُأعلِّن تكريسه وا 

 خشصيًا فال يعطيه أ و يعطي منه ل خرين.

 3السؤال 

جنيل امللكوت لذلين يف ا رسائيل أ واًل، وأ ن معجزاته اكنت بشلٍك  ج. اكن دلى يسوع أ ولوية يف خدمته يه أ ن يقّدم ا 

 أ سايس بقصد أ ن تشهد للهيود أ نّه اكن املس يا.

 خطأ   4السؤال 

 صواب 5السؤال 

 6السؤال 

عت اثنتا عرشة سةّل مّما فضل من طعام بعد أ ن أ لك النّاس وش بعوا.  د. يف احلالتني مُجِّ

 صواب 7السؤال 

 8السؤال 

يس تطيع أ ن يعمل بطريقٍة فوق طبيعية من خالهلم ما ال يس تطيعون ب. مل يفهموا متامًا أ ن يسوع هو الرب الاكيف، اذلي 

 معهل وحدمه.

 صواب 9السؤال 

 صواب 10السؤال 
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 105الصفحة 

 

 : رحةل يسوع ا ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت،ادلرس السابع

 29: 9 - 31: 8: مرقس 1اجلزء 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

م حنو ف . ًا واحضاً تتغريَّ قّصة خدمة يسوع ال رضية عند هذه النقطة تغرين  بعد اعرتاف بطرس، صار الرب مس تعّدًا للتقدن

نّه يعرف هذا  َّم، وميوت عىل الصليب، ويقوم حيًا من املوت. ا  أ ورشلمي ل جل ادلراما ال خرية يف قصته. يف أ ورشلمي سيتأ ل

ن اكمل مادة مرقس  ىل هناك. ويف احلقيقة، ا  ىل أ ورشلمي.  تتعلَّق برحلته 52: 10 - 31: 8ال مر حّّت قبل أ ن يصل ا  ا 

ويف هذا القسم الكبري يتنبأ  عن أ مله وموته وقيامته ثالث مّرات. وابال ضافة ا ىل هذا املوضوع الرئييس، تزداد دعوة يسوع 

نّه يدعومه ل ن يتخلّوا عن لّك يشٍء ويتبعوه، وأ ن يتعلّموا معىن العظمة وماهيهتا وما تمتحور  ىل التلمذة قوًة واش تدادًا. ا  ا 

م هذه املاّدة ا ىل ثالث دروس، حيثُ  غرضحوهل. ول ادلرُس السابُع  يغّطي احتياجاتنا وأ هدافنا يف هذا املساق، س نقّسِّ

َل، أ ي مرقس   .29: 9 - 31: 8اجلزَء ال وَّ

 

ط ادّلرس  ُمخطَّ

 (33-31: 8النبوة الرئيس ية ال وىل ليسوع مبوته ال يت )مرقس : املوضوع ال ول

 (1: 9 - 34: 8ذ احلقيقّي )مرقس متطلَّبات التلمي: املوضوع الثاين

 (8-2: 9جتّّل يسوع املس يح يف جمد امللكوت )مرقس : املوضوع الثالث

يليا )مرقس : املوضوع الرابع  (13-9: 9رشح معىن جميء ا 

 (29-14: 9شفاء الودل املسكون بروح رّشير )مرقس : املوضوع اخلامس

 

 أ هداف ادلرس

 أ ْن:يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل 

نّه سرُيفَض من • َّم ويُقتَل ويقوم من و  رجال ادلين تفهم سبب اعرتاض بطرس عىل قول يسوع ا  القادة ادلينينّي ويتأ ل

 املوت.

ق تعلمي يسوع املس يح عن التّلمذة احلقيقيّة. •  تفهم وتطّبِّ

 ترشح ما قصده يسوع بتعلميه عن أ ّن املؤمن اذلي يريد أ ن خيلِّّص حياته خيرسها. •

يليا مع يسوع عىل جبل التجّّل.ترشح سبب ظه •  ور موىس وا 

يليا وارتباط هذه النّبوة بيوحنا املعمدان. •  ترشح النّبوة املتعلِّّقة بعودة ا 
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 (33-31: 8النبوة الرئيس ية ال وىل ليسوع مبوته ال يت )مرقس : املوضوع ال ول

 22: 9؛ لوقا 23-21: 16مّّت : املقاطع املوازية

نّه )والتالميذ ال خرين( مل يفهموا متامًا رساةل يسوع بصفته مع أ ّن بطرس أ صاب يف تعريف  يسوع بكونه املس يا املنتظر فا 

شارات العهد القدمي. ومع أ ن يسوع  املس يا. الراحج أ هّنم اكنوا يتوقَّعون منه أ ن حيمك ملاكً، وهو أ مٌر متوافق مع نبّوات وا 

قت لهذا ال مر. وذلا، كشف يسوع للتالميذ حقيقة مل يكونوا س يحمك يومًا ما ملاكً ومس يحًا )املس يا(، فليس هذا هو الو 

 مس تعّدين لها بعُد.

 1السؤال 

اللكامت "ابن اال نسان ينبغي أ ن يتأ مل ... ويُرفَض ... ويُقتَل .... و... يقوم." اللكمة  31: 8يس تخدم يسوع يف مرقس 

لزايّم، فا رادة هللا أ لزمته ودفعته لعمل ه ىل أ مٍر ا  عمل هذا؟ أ مل ميكنه ذا. ملاذا شعر يسوع بأ ن عليه أ ن ي"ينبغي" تشري ا 

ز هممته لهية بأ ن يصري ملاكً من دون أ ن جيتاز يف لّكِّ هذا؟ أ ن ينجِّ  اال 

 

 

فمك اكن أ مرًا غري معقول ويصعب ختينهل ابلنس بة لبطرس والتالميذ بأ ن يفكِّّروا بأ ن يكون عىل "قائدمه" أ ن يتأ مل وميوت، 

ولكّن بطرس اكن يفكِّّر بشأ ن وضعه ... مس تقبلهم من دون وجود يسوع املس يح معهم. مع . هاابحلري أ مر قيامته ومعنا

أ ّن بطرس شعر أ ّن توبيخه ليسوع أ مرًا مناس بًا، فقد رّد الرب عليه بتوبيخ حازم وقاٍس. وقول يسوع هل: "اذهب عيّن اي 

ىل أ ن الش يطان هو مصدر أ فاكر بطرس والكمه )وال يُقَص   د أ ن بطرس اكن مسكواًن بش يطان(.ش يطان!" يشري ا 

 2السؤال 

بسبب ما نعرفه اليوم، يسهل أ ن ننتقد بطرس والتاّلميذ ال خرين. هل ميكنك أ ن تفكِّّر بأ وضاعٍ حياتّية حقيقيّة ميكن أ ن 

 هللا؟ وأ مور تكون فهيا همامتً ومنشغاًل مبصاحلك أ كرث اهامتمك وانشغاكل مبصاحل

 

 

 

 (1: 9 - 34: 8لتلميذ احلقيقّي )مرقس متطلَّبات ا: املوضوع الثاين

 27-23: 9؛ لوقا 28-24: 16مّّت : املقاطع املوازية

بسبب لكامت بطرس، شعر الّرّب برضورة أ ن يوّّضِّ بعض ال مور، ليس فقط ل جل التالميذ بل للّك اذلين اكنوا 

مسأ ةل مس توى الالزتام اذلي ينبغي أ ن يتبعونه. اكن بطرس قد اعرتض عىل فكرة أ ن يُقتَل يسوع. وقد أ اثر هذا املوضوع 

ىل التالميذ، ومن ّث أ خربمه مبس توى  رادة هللا. وذلا، حّث يسوع امجلع عىل أ ن ينضّموا ا  يكون عند اال نسان بشأ ن معل ا 

الالزتام اذلي يتوق ل ن يراه فهيم حنوه. مع أ ن يسوع هو الوحيد اذلي ميكن أ ن ميوت عن خطااي لّك اجلنس البرشي، 

ّن ع ن اكن هذا فا  ىل تالميذه أ ن يكونوا ملزتمني جتاهه، حبيث يكونون مس تعّدين ل ن يكونوا شهداء ل جل اال ميان ا 
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رضوراًي. وكجزٍء من هذا الالزتام، اكن علهيم أ واًل أ ن ينكروا أ نفسهم. اكن معىن هذا أ ن يتخلّوا عن أ هدافهم وأ فاكرمه 

أ ن أ جندة ما أ رادمه هللا أ ن يفكِّّروا به ويعملوه. اكن علهيم أ ن يتعلّموا بشأ ن ما ينبغي معهل ويرتكوها، وذكل لريكّزوا عىل 

 .مّه من لك يشٍء أ خرهللا، خّطته ومقاصده، يه ال مر ال  

 3السؤال 

ذا اكن   ملغري املس يحيني أ   وتذكري ريذمبثابة حتكون أ ن ي 34: 8مرقس يف  هنا دقصالقضية تفسريية هممة يه ما ا 

ما ينبغي أ ن يعمهل اال نسان ليصري  . هل هذا34: 8حاول أ ن تعرّبِّ بلكامتك مّعا يقوهل يسوع يف مرقس ؟ للمس يحيني

 ؟ ملاذا أ و مَل ال؟هطاايمس يحّيًا حقيقيًّا وينال غفران خ

 

 

 

. تذكَّر أ ن "التّفسري" هو اخلطوة الرئيس ية الثانية يف دراسة الكتاب 35: 8نريد ال ن أ ن نفرّسِّ ما يقوهل يسوع يف مرقس 

س )حيث اخلطوة ال وىل يه "املالحظة"(.  أ حد املبادئ الرئيس ية يف تفسري ال ية بشلٍك حصيح هو احلرص عىل املُقدَّ

ومثّة مبدأ  تفسريي أ خر مرتبط هو أ ن علينا أ ن نفهم معىن اللكامت مضن الس ياق اذلي تأ يت مضن س ياقها.  تفسري ال ية

هذه اللكامت مضنه. )مالحظة: املعىن ال سايس لللكمة "خلَّص" هو "أ نقذ"، وعلينا أ ن حنرص عىل أ ال نفرتض أ ن هذه 

، ولكْن كثريًا ما تعين اهاعض ال حيان يكون هذا معناللكمة تعين دامئًا اخلالص من العقاب ال بدي خلطاايان. يف ب

نقاذ" من ّتديٍد ما، أ و من عدّوٍ أ و من املوت اجلسدّي.(  "النجاة" أ و "اال 

 4السؤال 

 ؟35: 8يف هذا الس ياق )وبأ خذ ما اكن يسوع يتلكَّم عنه يف الاعتبار(، برأ يك ما اذلي يقصده يسوع يف مرقس 

 

 

 

ما اكن يقوهل أ م ال( أ ن "يرتاجع". فقد أ راد أ ن يسوع "خيلِّّص نفسه"، فيتجنَّب اذلهاب يدرِّك  اكنأ راد بطرس )سواء 

ن تبع اال نسان هذا النوع من  رادة هللا. فا  نّه يضع املصاحل الشخصية ال اننية فوق ا  ذ ا  ىل الصليب. هذا تفكري أ انين، ا  ا 

ىل نّه س يعيش أ يضًا هبدف أ ْن  املنطق ا  ل لكَّ العاملالهناية، فا    ويكس به لنفسه، مبعىن أ نّه س يحاول امتالك لّك يشء.حيّصِّ

س يأ يت فيه "مبجد أ بيه مع املالئكة القّديسني." اكن يسوع  اثنيًة. تلكَّم يسوع عن وقٍت مس تقبّلٍّ  38-36: 8اقرأ  مرقس 

ًا(. من بني ال مور س يفهمونه الحق ميشري هنا ا ىل جميئه الثاين، مع أ ن التالميذ مل يفهموا ما قصده يف ذكل الوقت )ولكهنّ 

م حسااًب عن مدى أ مانته يف عيش حياته  ال خرى اليت س تحصل مع اجمليء الثاين مثول لّك مؤمن أ مام الرب يسوع ليقّدِّ

بأ ّن هذا هو الوقت اذلي فيه  27: 16(. ويضيف مّّت 10-9: 5كورنثوس 2؛ 12-10: 14عىل ال رض )انظر رومية 

هل." وهكذا، فا ن اذلين مل يعيشوا حياّتم هبدف "رحب العامل لكه" حني اكنوا سوف "جيازي ]يسوع[ لكَّ واحٍد حسب مع

 عىل ال رض، سوف جُيازون بأ ش ياء أ عظم يمتتّعون هبا طيةَل ال بدية.
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 ما هو خطر العيش مبوقف "رحب العامل لكه" عىل النفس؟ كيف ميكن للمؤمن أ ن "خيرس نفسه"؟

 

 

 6السؤال 

 38: 8مثل ثقافة الرشق ال وسط، ملفهويم "الكرامة" و"العار" أ مهية كبرية. فكِّّر بعَض الوقت مبرقس يف ثقافاٍت كثرية، 

 يف ضوء هذين املفهومني. ماذا ميكنك أ ن تفعل لتضمن عدم جَخل يسوع املس يح منك حني س يأ يت اثنيًة يف جمده؟

 

 

 

ىل أ  38: 8فكرة "جميء يسوع يف اجملد" )مرقس  ، تتعلَّق 1: 9فاكٍر عن ملكوته. حبسب مرقس ( تقود بشلٍك طبيعي ا 

ق امللكوت فورًا. ويعرّبِّ مّّت  ّن بعضهم "ال يذوقون املوت حّّت  28: 16بعض هذه ال فاكر بتذون عن هذا ال مر بقوهل ا 

 يروا ابَن اال نسان أ تيًا يف ملكوته."

 

 

 (8-2: 9جتّّل يسوع املس يح يف جمد امللكوت )مرقس : املوضوع الثالث

 36-28: 9؛ لوقا 8-1: 17مّّت : اطع املوازيةاملق

ليه مل يعرفوا فورًا أ نّه هللا  حني عاش يسوع عىل ال رض يف جميئه ال ول، بدا اكئنًا برشاًي عاداّيً. فالنّاس اذلين نظروا ا 

شعياء  س ملكوته عىل ال رض، لكن حني س يأ يت مب(. 3-1: 53الظاهر يف اجلسد )انظر ا   متامًا سيبدو خمتلفاً جده ليؤّسِّ

ىل ما سيبدو عليه يسوع حني  لقاء نظرة قصرية ا  ذ سرناه يف لك جمدِّ ملكوته. وقد ُأعطي ثالثة من تالميذ امتياز ا  لنا، ا 

َّم  س يأ يت. وقد اكن أ حد أ هداف رؤية يسوع يف جمد ملكوته مساعدة التالميذ عىل أ ن يفهموا أ ن اس تعداد يسوع ل ن يتأ ل

وكرامٍة هل )وهو لنا مثال حناكيه ونسري يف  ( سوف يقود يف الهناية ا ىل جمدٍ 33-31: 8ويُرفَض يف احلارض )مرقس 

 خطواته(.

. مل يعطِّ مرقس اسامً للجبل، بل ببساطة أ شار ا ىل ابلضبط يف احلقيقة ال يُعَرف املوقع اذلي فيه جتىلَّ يسوع أ مام تالميذه

حلادثة التجّل هو جبل طابور يف منطقة اجلليل، (. واملوقع التقليدي 2: 9أ ّن هذا حصل عىل "جبٍل عاٍل" )مرقس 

ىل الرشق من النارصة، و كيلومرتات 10و يقع عىل بعد حوايل وه ىل اجلنوب الغريب من حبر اجلليل.  19ا  ومثة كيلومرتًا ا 

شارة ابكرة وقدمية ا ىل هذا التقليد يف الكٍم قاهل كريلس ال ورشلميي )بطريرك أ ورشلمي( حوايل العام  م.  350ا 

(Catecheses xii.16) م.، وعرب  326. وقد بنت هيالنة، أ م اال مرباطور قسطنطني، كنيسًة عىل جبل طابور عام

د العديد من الكنائس وال ديرة أ يضًا عىل هذا اجلبل.  ّيِّ ولكْن، ابلرمغ من هذا التقليد، يشّك علامء حديثون التارخي ش ُ
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ن التجّل حصل عىل جبل حرمون )جبل الش يخ(، قرب قيصية كثريون هبذا التقليد بشأ ن جبل التجّّل، ويقرتحون أ  

أ ن جبل طابور ليس ابرتفاع جبل حرمون،  كام(. 27: 8فيلبنس، ل ن يسوع وتالميذه اكنوا يف تكل املنطقة )مرقس 

 قد اكن ُمغطى ابلغاابت يف ذكل الوقت.و 

 7السؤال 

الميذ الثالثة يسوع هبذه الصورة؟ ماذا تتعملَّ عن يسوع . برأ يك، ملاذا أ راد هللا أ ن يرى هؤالء الت3-2: 9اقرأ  مرقس 

 من هذه القّصة؟

 

 

يليا يظهران مع يسوع. اكن موىس ال داة  ابال ضافة ا ىل رؤية هؤالء التالميذ يسوع متجلّيًا يف جمده، رأ وا أ يضًا موىس وا 

يليا يُعترَب  َّل هذان الرجالن البرشية الرئيس ية يف تسملن الرشيعة عىل جبل سيناء، بينامن اكن ا  أ برز ال نبياء. وهكذا، مث

عالن جديد لربانمج ملكوت هللا،  الرشيعة وال نبياء، أ ي لك ما أ علنه هللا حّّت جميء املس يح. وال ن، يف املس يح يُعطى ا 

 واكن التالميذ حباجٍة ل ن يهتيَّأ وا للتغيريات، ول ن يس متعوا ملا اكن هللا يقوهل من خالل ابنه.

 8السؤال 

يليا وموىس، وهام يبد يف العهد القدمي. بقراءتك  ييسأ عظم قدّ اثنان من و أ ن بطرس أ راد أ ن يضع يسوَع يف مس توى ا 

 ، برأ يك ماذا اكن القصد من الصوت ال يت من السامء )واّض أ نّه صوت هللا ال ب(؟8-7: 9مرقس 

 

 

 

شعياء 7: 2مزمور ؛ 15: 18هذا هو ابين احلبيب. هل امسعوا" لغة تثنية عكست لكامت ال ب " )ولك هذه  1: 42؛ ا 

(، ولكّن 11: 1مقاطع مس يانية(. والشهادة الساموية هنا ليسوع تشابه تكل املعطاة يف معمودية يسوع )ارجع ا ىل مرقس 

العنص اجلديد املُضاف هنا هو "هل امسعوا." همام اكن ما أ علنه هللا سابقًا يف الرشيعة )من خالل موىس(، ومن خالل 

ح الطريق ملا اكن هللا يعلِّنه من خالل يسوع. نالعهد القدمي )اذليأ نبياء  نّه ينبغي أ ن يُفسِّ يليا(، فا   يُمثَّلون اب 

 

 

يليا )مرقس : املوضوع الرابع  (13-9: 9رشح معىن جميء ا 

 13-9: 17مّّت : املقاطع املوازية

يليا امًا حقيقة قيامة يسوع املس يح. ا متمل يفهم التالميذ متامًا ما اختربوه يف جبل التجّّل، وال اكنوا قد أ دركو  ولكّن ظهور ا 

يليا س يأ يت اثنيًة قبل رّد لّكِّ يشٍء من خالل املس يا  معىل اجلبل قاد ا ىل سؤال أ خر، ل هنّ  ن ا  اكنوا يعرفون التعلمي القائل ا 

 (.6-5: 4ويف زمنه )انظر ماليخ 
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 :قراءة 

س، اقرأ   13-9: 9بعد قراءة مرقس   التفسري التايل لهذا املقطع. يف الكتاب املُقدَّ

 13-9: 9تفسري مرقس 

تتبع هذه الرواية الاختبار العظمي والباهر اذلي عاشه بطرس ويعقوب ويوحنا يف رؤية جتّّل الرب يسوع 

ق رؤية يسوع يف جمده، اجملد اذلي سرُيى فيه يف ملكوت هللا املس تقبّّل. كام  يف اجملد. انلوا امتياز تذون

ب وهو يتلكّم يف السحابة، حيث أ علن: "هذا هو ابين احلبيب." ولكْن ما رأ ه ومسعه شهدوا تأ كيد ال  

ثوا عنه مع ال خرين يف ذكل الوقت. ولهذا،  هؤالء التالميذ الثالثة مل يكن أ مرًا أ راد يسوع أ ن يتحدَّ

ىل أ س ئةل عن القيام من ال موات وعن انتظا ر عودة أ وصامه بأ ن يصمتوا بشأ ن ما رأ وه. وقد قاد هذا ا 

يليا.  ا 

الزنول من جبل التجّل: يف نزول يسوع وتالميذه الثالثة من اجلبل، أ مرمه يسوع  .10-9: 9مرقس 

ال مّت قام ابن اال نسان من ال موات." اكن الرب قد أ علن سابقًا أ نّه سيتأ مل  بأ ن يصمتوا بشأ ن ما رأ وه "ا 

(. واٌّض 31: 8املوت بعد ثالثة أ اّيم )مرقس وميوت عىل يدي القادة ادلينينّي الهيود، ويُقتَل، ويقوم من 

من تفاعل يسوع مع بطرس أ ن التالميذ مل يفهموا أ مر موته وقيامته. مل يفهموا رسالته املس يانية، وقد اكن 

(. وفعاًل، اكن هذا اال عالن غري واّض هلم، كام 10، 6-5: 9هذا واحضًا يف حادثة التجّّل )انظر مرقس 

 لون من اجلبل.يظهر من حديهثم ومه انز 

ثوا عن اختبارمه هذا  ىل أ نّه قصد أ ن يتحدَّ وحقيقة أ ن يسوع حّدد وقتًا لصمهتم بشأ ن ما شهدوه تشري ا 

شارة البشري يف  بعد أ ن يقوم من املوت )مع أ هنم مل يفهموا يف ذكل الوقت ما قصده بـ"القيامة"(. )الحظ ا 

ىل أ نه حني مسع التالميذ أ ّول مّرٍة عن  11: 16مرقس  ثوا الحقًا عن ا  قيامته، "مل يصّدقوا."( طبعًا، حتدَّ

ما حصل يف جبل التجّل. وقد دّون مّّت ولوقا الحقًا قّصة هذه احلادثة، مع أ هّنام مل يشهداها بأ نفسهام 

حدى رسالتيه )36-28: 9؛ لوقا 8-1: 17)مّّت   (.18-16: 1بطرس 2(. وبطرس نفسه ذكرها يف ا 

ىل أ ن يبدأ وا حوارًا يف ما بيهنم  اكنْت فكرة "القيام من املوت" فكرًة جديدًة، مّما دفع التالميذ الثالثة ا 

(. مل تكن فكرُة القيامة املس تقبلية فكرًة جديدة هلم، ل ن ذكل 10: 9حول ما ميكن أ ْن تعنيه )مرقس 

شعياء 2: 12احلّق ُمعلَن يف أ سفار العهد القدمي )انظر دانيال  ما (. لكن 15: 17؛ مزمور 19: 26؛ ا 

 حريَّ التالميذ هو عالقة القيامة من ال موات ابلتوقنعات املس يانية بشأ ن جميء يسوع ليحمك ملاكً.

شارة يسوع  .11: 9مرقس  يليا وموىس مع يسوع. وا  يليا: عىل جبل التجّّل رأ وا ا  السؤال املتعلِّّق مبجيء ا 

هّنم سريون "م ىل القيامة، وحقيقة أ ن يسوع اكن سابقًا قد قال هلم ا  لكوت هللا" وقد أ ىت بقّوة )مرقس ا 

ىل التفكري بأ ن وقت امللكوت قد اقرتب )مع أ هّنم اكنوا خمطئني بشأ ن التوقيت(. وقد أ اثر 1: 9 ( دفعهتم ا 

يليا، ل هنم اكنوا قد مسعوا تعلمي الكتبة الهيود )اخلرباء يف أ سفار العهد  هذا ال مر بدوره سؤااًل بشأ ن ا 

يليا "ينبغي أ ن   :6-5: 4يأ يت أ واًل." وقد اكن هذا التعلمي مبنّيًا عىل النّبوة الواردة يف ماليخ القدمي( بأ ن ا 
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يليا النيّب قبل جميء يوم الّرّب، اليوم العظمي واخملوف، فريد قلب ال ابء عىل ال بناء،  ليمك ا  ل ا  هأ نذا ُأرسِّ

 وقلب ال بناء عىل أ ابهئم، لئال أ يت وأ رضب ال رض بلعن.

بأ  بأ نّه حتضريًا لتأ سيس ملكوت هللا، س يأ يت الرب أ واًل بوقتِّ دينونٍة عىل لك اكن العهد القدمي قد أ ن 

شعياء 1: 4؛ 4-1: 3العامل، واكن هذا الوقت يُعَرف بـ"يوم الرب" )انظر ماليخ  -24، وقارن مع ا 

يليا لهتيئة ال ّمة روحيّاً 27 ل هللا أ واًل النيّب ا  نّه قبل سكب هذه ادلينونة، سرُيسِّ  جمليء (. ومع هذا، فا 

ر النّاس من ادلينونة ال تية،  يليا ينبغي أ ن يأ يت أ واًل." س تكون رسالته وهممته أ ن حيّذِّ ن ا  املس يا. وذلا، "ا 

مًا نعمة هللا لذلين مسعوا كرازته. )ولهذا، يؤمن كثريون من  ىل التوبة، ُمقّدِّ وأ ن يدعو الشعب الهيودي ا 

يليا سوف يكون أ حد "ا س أ ن ا  لشاهدين" الذلين يُتوقَّع أ ن خيدما يف وقت الضيقة علامء الكتاب املُقدَّ

يليا اكن أ مرًا قُبِّل يف أ حد ال سفار 13-1: 11العظمية ]انظر رؤاي  [.( كام أ ن التعلمي عن جميء ا 

ىل الفرتة 10: 48ال بوكريفية، وهو سفر يشوع بن سرياخ  ق.م.  175-200، اذلي تعود كتابته ا 

يليا" لال شارة ا ىل و"الرشيعة الشفوية"، اليت صارت الح قًا "املش ناة"، اس تخدمت التعبري "ا ىل جميء ا 

 (.Baba Metzia 1.8; 3.4-5هناية الزمان )انظر مثاًل 

يليا س يأ يت أ واًل، ولكّن بداًل من  .12: 9مرقس  يليا: أ كّد يسوع عىل أ ن ا  رّد يسوع عىل السؤال بشأ ن ا 

ىل ا يليا، نقل احلديث ا  ملس تقبل القريب حني سيتأ مل ويُرَذل ويُس هتَزأ  أ ن يس تفيض يف احلديث عن جميء ا 

ىل الصليب لميوت ل جل خطااي  يليا مبّدٍة طويةل، ينبغي أ ن يذهب املس يا ا  به من ذكل اجليل. قبل جميء ا 

اجلنس البرشي. ومع أ ن التالميذ مل يفهموا بوضوح رضورة هذا ال مر، فا ن حق هذا ال مر اكن ُمعلَنًا يف 

شعياء  22نظر بشلٍك خاّص مزمور أ سفار العهد القدمي )ا  (.53وا 

يليا يف يوحنا املعمدان: اكنت أ سفار العهد القدمي قد أ نبأ ت بأ ن . 13: 9مرقس  حتقيق جزيئ جمليء ا 

املس يا س يأ يت أ مامه من هيّّي هل الطريق ويُعلن جميئه. وقد شغل يوحنا املعمدان هذا ادلور يف ما خيتّص 

 ّ ن يليا ظلٌّ ورمٌز يف يوحنا. وقد اكن يسوع قد أ وّض ابجمليء ال ول ليسوع، ولهذا فا  ه مبعىن ما اكن جمليء ا 

يليا  ن أ ردمُت أ ن تقبلوا، فهذا هو ا  ىل يوحنا تنبّأ وا. وا  هذا ال مر يف موقعٍ أ خر: "ل ن مجيع ال نبياء والنّاموس ا 

ع أ ن يأ يت. من هل أ ذانن للسمع فليسمع" )مّّت  خرية يف هذا (. تشري مجةل يسوع ال  15-13: 11املزمِّ

يليا  يليا، بل اكن مثل ا  ىل أ ن فهم الكم يسوع تطلَّب متيزيًا وبصرية روحيني. فمل يكن يوحنا ا  الاقتباس ا 

يليا تمتاميً جزئيًا. وكام يعرّبِّ لوقا  عن ال مر،  17: 1يف كونه لعب دورًا شبهيًا، وابلتايل متّم النّبوة املتعلِّّقة اب 

يليا. يليا احلقيقي س يأ يت ويكون جميئه مرتبطًا ابجمليء الثاين ليسوع  فقد أ ىت يوحنّا بروح وقوة ا  ولكن ا 

ز يسوع حقيقة أ نّه كام أ ن قيادة ال ّمة الهيودية مل تعرف يوحنا املعمدان  جنيل مّّت، يرُبِّ املس يح. ويف رواية ا 

: 17)مّّت حني أ ىت، فتس ّببت مبعاانته وموته، هكذا أ يضًا ابن اال نسان س يعاين ويتأ مل وميوت بأ يدهيم 

12.) 

 9السؤال 

نّه مكتو  12: 9الحظ أ ن يسوع قال يف مرقس  حتقريية.  ب أ ن ابن اال نسان سوف يتأ مل كثريًا ويُرَذل ويتعّرض ملعامةلا 

ناقش موضوع أ مله وموته هو ي ي قصد يسوع أ ن هذا مكتوب وقد ُأنئب به يف العهد القدمي. أ حد مقاطع العهد القدمي اذل



ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء  112الصفحة  29: 9 - 31: 8: مرقس 1ادلرس السابع: رحةل يسوع ا   

 

 

شعياء  شعياء  ال مر ال سايس اذلي تالحظه. حاول أ ن تقرأ  اكمل هذا املقطع. ما 13: 53 - 13: 52ا  يف أ مل العبد يف ا 

 ساعدك يف فهم ما معهل يسوع املس يح ل جلنا؟ي ي ، واذل4-9: 53

 

 

 (29-14: 9شفاء الودل املسكون بروح رّشير )مرقس : املوضوع اخلامس

 أ  43-37: 9؛ لوقا 21-14: 17مّّت : املقاطع املوازية

م لنا هذه الرواية حاةًل غري اعتيادية من سكىن الش ياطني وال رواح النجسة. مع أ ن التالميذ اكنوا قد أ خذوا سابقًا  تقّدِّ

هّنم مل 13-6: 6قد أ خرجوها يف السابق )ارجع ا ىل مرقس  وا، واكنليخرجوها سلطااًن عىل ال رواح النجسة (، فا 

لهيماملناس بة. وحني وصيس تطيعوا معل هذا يف هذه  يّل!" عربَّ وادل الصيب يف البداية عن ل يسوع ا  موه ا  ، قال هلم: "قّدِّ

ن كنَت تس تطيع شيئًا ..." وبعد ذكل، يبدو أ ن يسوع  شكّه بشأ ن قدرة يسوع عىل شفاء ابنه، وذكل بقوهل: "لكن ا 

ن من اليأ س رصخ ال ب يف حاةلٍ  أ هل أ ن يعمل هذا ال مر؟" وحينئذٍ يقول لل ب: "أ ال تعرف َمن تس : "أ ومن اي س ّيد، فأ عِّ

مياين."  عدم ا 

 10السؤال 

ن كنَت تس تطيع اي رّب!" ما اخلطأ  يف هذه الصالة؟  مؤكَّد أ ننا جند أ نفس نا يف بعض ال حيان نصّّل صالًة عىل شألكة: "ا 

م رّد يسوع يف مرقس   بصريًة وفهامً بشأ ن الطريقة اليت ينبغي أ ن نصّّل هبا؟ 23: 9كيف يقّدِّ

 

 

 

نّه ما يزال علهيم أ ن يؤمنوا مع أ ّن التال خراج الش ياطني وعىل معل معجزات، فا  ميذ اكنوا قد ُأعطوا مس بقًا سلطااًن عىل ا 

ميان بأ ن هللا س يعمل من خالهلم. اكن علهيم أ ال يفرتضوا هذا ال مر افرتاضًا فيتعاملون معه عىل أ نّه أ مٌر مسملَّ به . الصالة اب 

دارة اخلدمة وتس يريها. اليت عكست اعامتدمه الاكمل عىل هللا  س تكون دامئًا الطريقة املناس بة يف ا 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا  ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

 الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت لدلرس السابع

 

 113الصفحة 

 

 دلرس السابعلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

 ؟صواب أ م خطأ   قصد يسوع بقوهل لبطرس "اذهب عيّن اي ش يطان" أ ن بطرس اكن قد سكنه روح رشير.

 2السؤال 

ّن عىل تالميذه أ ن "ينكروا" أ نفسهم؟ 34: 8قصد يسوع يف مرقس ماذا   بقوهل ا 

 .وهبا علهيم أ ن ينكروا حقّهم بأ ن يمتتّعوا يف احلياة .أ  

 فوق خططهم ومقاصدمه.ومقاصده علهيم أ ن يرتكوا أ هدافهم وأ فاكرمه بشأ ن ما ينبغي معهل، ويضعوا خطط هللا  .ب

 بقوهلم هل: "ابعد عيّن اي ش يطان."علهيم أ ن ينكروا حّق الش يطان بأ ن يؤثِّّر هبم  .ج

 علهيم أ ن ينكروا ويرفضوا تعالمي القادة ادلينيني اذلين عارضوا يسوع املس يح وقاوموه. .د

 3السؤال 

صواب  ص" اال نسان من خطاايه ويصري مس يحّيًا حقيقيًّا، عليه أ ن "ينكر نفسه، وحيمل صليبه ويتبع" يسوع.حّّت "خيلُ 

 ؟أ م خطأ  

 4السؤال 

 ، ماذا قصد يسوع بقوهل: "من أ راد أ ن خيلِّّص نفسه هيلكها"؟ادلرس السابعات حبسب مالحظ

. .أ    اال نسان اذلي حياول أ ن يكسب خالصه لن يس تطيع معل هذا، ولكنّه س هيكل يف هجمنَّ

ىل السامء عليه أ ن يتخىلَّ عن لك يشء. .ب  اال نسان اذلي يريد أ ن خيلص من خطاايه ويذهب ا 

َّم من أ جل  ياكمل ويريد فقط أ ن حيماذلي يفتقر للتّكريس الاملؤمن  .ج نفسه )حبيث يكون غري مس تعّد ل ن يتأ ل

ل أ ش ياء أ رضيَّ  ة كثرية يف حياته، ولكنّه س يخرس يف انحية املاكفأ ت ال بدية يف ملكوت الّرّب( ميكنه أ ن حيّصِّ

 هللا املس تقبّّل.

ّ  املس يحي احلقيقيّ  .د ن اقتىض ال مر ذكل( م ل جل يسوع املس يح وبأ ن يستشهاذلي ال يرغب بأ ن يتأ ل د ل جهل )ا 

 س يفقد يف الهناية خالصه.

 5السؤال 

براهمي وموىس، وهام من خشصيات  مع يسوعظهر حني جتىّل يسوع عىل اجلبل أ مام تالميذه الثالثة،  العهد لك من ا 

 ؟صواب أ م خطأ   الرشيعة؟العهد و  متثِّّالنو القدمي 

 

 

 



 الاختبار اذلايت لدلرس السابع 114الصفحة 

 

 

 6السؤال 

عوا صوت ال ب يقول: "هذا هو ابين احلبيب. هل امسعوا!" ما هدف هذه حني اكن التالميذ عىل جبل التجّّل، مس

 ؟ل ن يسمعوا هلادلعوة 

نسان أ ن خيلِّّص حياته، وعن عدم  .أ   ىل ما علّمه يسوع عن كيف ميكن لال  أ راد ال ب أ ن يس متع التالميذ حبرص ا 

حب  العامل لكه. حماوةل رِّ

هما هلم بيامن اكنوا أ عىل اجلبل.أ راد ال ب أ ن يس متع التالميذ ا ىل رساةل قوية اكن يسو  .ب  ع س يقّدِّ

يليا قد علاّمه. .ج  أ راد ال ب أ ن يس متع التالميذ حبرص ا ىل لك ما اكن موىس وا 

أ راد ال ب أ ن يدرِّك التالميذ أ نّه ابلرمغ مّما ُأعلِّن يف العصور السابقة من خالل الرشيعة وال نبياء، فا ن هللا  .د

 يتلكَّم ال ن من خالل يسوع.

 7السؤال 

ال بعد أ ن يقوم  عند ثوا مّعا رأ وه ومسعوه ا  نزول يسوع وتالميذه الثالثة من أ عىل جبل التجّّل، أ وصامه يسوع بأ ال يتحدَّ

أ ن موت شالتالميذ مل يكونوا قد فهموا بعد احلّق ب من ال موات. والراحج أ ن السبب وراء هذا الصمت املؤقّت هو أ ن 

 ؟صواب أ م خطأ    يف اجملد.كلِّ مكه مكَ يسوع وقيامته، وعالقة هذين ال مرين حبُ 

 8السؤال 

يليا أ واًل )قبل املس يا( اكن تعلاميً خاطئ صواب  هل من العهد القدمي. ال أ ساس وال دمع كتايبّ  اً تعلمي الكتبة بوجوب جميء ا 

 ؟أ م خطأ  

 9السؤال 

يليا قد أ ىت؟ 13: 9ماذا قصد يسوع يف مرقس  ن ا   بقوهل ا 

يليا كنيّبٍ قبل قرون كثرية من  .أ   نة يف سفر امللوك ال ول.أ ىت ا   املس يح، وقّصته مدوَّ

يليا حتقيقًا اتمّ حتقَّقت نبوّ  .ب يليا نفسه يف املس تقبل.ة عودة ا   ًا يف يوحنّا املعمدان، وليس من حاجة النتظار عودة ا 

يليا حتقيقًا  .ج يليا ممهّدًا الطريق ليس جزئّياً حتقَّقت نبّوة عودة ا   وع املس يح.يف يوحنا املعمدان اذلي أ ىت بروح وقوة ا 

يليا قبل فرتٍة قصرية معه عىل جبل التجّّل. .د  اكن يسوع يشري ا ىل ظهور ا 

 10السؤال 

ن 29-14: 9يف قّصة الودل املسكون بروح جنس يف مرقس  ، ماذا اكن رّد يسوع عىل ال ب اذلي اكن قد قال هل: "ا 

 كنَت تس تطيع شيئًا"؟

 د عىل الصالة.جّشعه يسوع عىل أ ن يس متّر يف الوثوق ابهلل والاعامت .أ  

ن كنَت تس تطيع أ ن تؤمن، لك يشٍء مس تطاع للمؤمن." .ب َّخ يسوٌع ال ب بلطٍف قائاًل هل: "ا   وب

ّن عليه أ ن يُ  .ج ع مجهور كبري من الناس. متكَّن من شفاءع لي رسِّ قال يسوع لل ب ا   الودل قبل أ ن يتجمَّ

ن اكنت مشيئة هللا أ ن .د ن علهيم أ ن يصلّوا ويسأ لوا هللا ا   .الودل يُشفى قال يسوع لل ب ا 



س ئةل ادلرس السابعاال جاابت ل    

 

 115الصفحة 

 

 ادلرس السابعس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

مع أ ن التالميذ مل يفهموا ال س باب اليت ل جلها ينبغي أ ن يتأ مل يسوع وميوت، فقد اكن هذا ال مر أ ساس يًا متامًا. فمل يكن يف 

يه أ ن يُظهِّر خمللوقاته مقدار ذكل الوقت يف هممةِّ أ ْن يسعى ل ن يُقبَل ملاكً، بل اكن هللا الظاهر يف اجلسد، اذلي اكن عل 

نسان ميكنه أ ن يدخل ا ىل حمرض هللا يف حالته اخلاطئة  حمبته، وهو اخلالق، هلم. ول ّن هللا قّدوس أ يضًا، فليس من ا 

ىل الصليب واملوت عن خطااي لك من عاشوا ويعيشون وس يعيشون عىل ال رض هو الطريق  ال ثمية. اكن اذلهاب ا 

وكام س يوّّضِّ يسوع يف موقع أ خر، فا ن هذه الهبة الرائعة اطئ من نوال الغفران من هللا. الوحيد لمتكني اال نسان اخل

ميانه بيسوع. ويوحنا  َّم وميوت! 16: 3تتطلب قبل لّكِّ يشٍء أ ن يضع اال نسان ا  م لُّب ما حيفِّّز يسوع املس يح ل ن يتأ ل  تقّدِّ

جابتك اخلاّصة.: 2السؤال   ا 

 3السؤال 

مله وموته يف الفقرة السابقة، وهو ما عكس الزتامًا اتّمًا عنده حنو مشيئة هللا وهمام اكن المثن. اكن اكن يسوع قد تلكَّم عن أ  

 ه صورًة مأ لوفًة لذلين مسعوه. فالرومان اذلين احتلوال اال نسان صليبَ لهذا ال مر نتاجئه وأ اثره عىل اذلين تبعوه. اكن مَحْ 

د اقرتفوها )فاكن هؤالء حيملون بالد التالميذ كثريًا ما صلبوا الناس جبانب ا لطرق الرئيس ية بسبب أ عامل فتنة أ و مترن

ىل املوقع اذلي فيه (. وذلا، فقد اكن الصليب رمزًا شائعًا للموت اجلسدّي، ومَحْل ستُنَصب ويُرفَعون علهيا صلباهنم ا 

م يسوع هنا رشوط نوال اخلالص من اخلطية )أ ي صريورة اال نسان  اال نسان صليَبه اكن يعين أ نّه يستسمل للموت. ال يقّدِّ

ال كهبٍة جمانيةٍ  مس يحيًا حقيقيًّا مؤمنًا(، فاخلالص نسان )انظر أ فسس ال ميكن نواهل ا  : 2، ومن دون أ ية تلكفة من هجة اال 

ن اال نسان اذلي ينال (. 23: 6؛ رومية 8-9 ال ينبغي أ ن يقبل اال نسان أ ن يكون شهيدًا لينال هذه الهبة. ومع هذا، فا 

نّه هبة ا ن اكن هذا رضوراًي، من أ جل أ ن يتبعه. ا  خلالص اجملانية يدعوه يسوع ل ن يسمّلِّ لكَّ يشء، مبا يف ذكل حياته، ا 

ناكر النفس" هو ترُك اال نسان ملصاحله الشخصية وطموحاته ال رض من  يطلب "التسلمي الاكمل"، ال أ قّل! وذلا، فا ن "ا 

 أ جل معل مشيئة هللا.

 4السؤال 

: 8بقة، تلكّم يسوع عن اخلالص من اخلطّية، وذلا مؤكَّد أ ّن هذا ليس معىن لكمة "خيلص" يف مرقس يف ال ايت السا

ىل االثين عرش وأ تباعه ال خرين اذلين مه "ُمخلَّصون" من اخلطية. مفا يتلكّم عنه هو 35 . ويف احلقيقة، يتلكَّم يسوع ا 

ىل الصليب واملوت، وهو ه بطرس عليه. وذلا اذلهاب ا  نَّ ما وخبَّ قوهل "خيلِّّص نفسه" الكم موّجه للمس يحي اذلي ال  ، فا 

ن طلب هللا منه ذكل. هذا اال نسان ال يريد أ ن يضّحي حبياته يف خدمة يسوع. فا ن اكن  هو  هذايريد أ ن ميوت جسداًي ا 

نه "هيلكها"، أ ي خيرسها. ولكْن ال ميكن أ ن يكون املقصود هنا  موقف اال نسان، فا ن يسوع يقول أ ن املؤمن عن حياته ا 

ابملس يح ولكن غري الّطائع س ميوت جسداًي )أ و أ نّه س يفقد خالصه الرويح(. وذلا، ال بدَّ أ ن يسوع املس يح يتلكَّم بلغٍة 

هما يسوع هل، ويف الهناية س تعاين حياته اخلسارة، حيث س يخرس املاكفأ ت  جمازية. فهو س يخرس نوعية احلياة اليت يقّدِّ

ّن ال مر س ينهتيي به خارساً يف هذه احلياة ويف احلياة التالية. ومن انحية أ خرى، اليت اكن ميكن أ ن ينالها. ميك  ننا القول ا 

ن اال نسان اذلي "هيُ  كل نفسه" )أ ي خيرس حياته، مبعىن ميوت جسداًي( ل جل يسوع املس يح ول جل اال جنيل فا 

نّ ) "خيلِّّصها". ومّرة أ خرى، ال بّد أ ن اللكمة "خيلِّّص" تُس تخَدم هنا جمازايًّ  ن أ راد الشخص أ ن يقول ا  ال ا   الاستشهاد ا 
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ىل السامء(. أ يهو  س هلل، اذلي أ عطى  الطريق الوحيد لنوال اخلالص الرويح واذّلهاب ا  مبعىن أ ّن اال نسان امللزتم واملكرَّ

نّه ال ين  بغي حياته خلدمته ويف خدمته، هو اذلي سوف "خيلِّّص نفسه" وحياته. هذا اال نسان س ُيقام من املوت )وذلا فا 

أ ن خيىش املوت اجلسدّي(، ولكنّه سينال أ كرث من ذكل بكثري. فهو سينال فرحًا عظاميً يف هذه احلياة لعيشه حياته يف 

ب يف ال بدية. ال يدعوان هللا مجيعًا ل ن  شهداء، ولكنّه يدعوان مجيعًا  منوتتسلمٍي اكمل هلل، وهو س ُيجاَزى بغىن ويطوَّ

 ذه املِّيتة.يف اس تعداد ل ن منوت هل ن نعيش 

 5السؤال 

ىل ال رض )اجمليء الثاين(. مل يفهم  ىل الوقت املس تقبّل اذلي س يعود فيه يسوع املس يح ا  تشري عبارة "اجمليء مبجد" ا 

التالميذ هذا احلدث بعد، ومل يعلِّّمهم يسوع عنه مبارشًة. ولكّن يسوع يعرف أ ّن هذا س يحدث يف الهّناية. يعمّلِّ الكتاب 

س أ ن هذا هو الوقت اذلي فيه س يقف املؤمنون بيسوع املس يح أ مام "كريس قضاء املس يح" لتقدمي حساب عن  املُقدَّ

مياهنم وأ عامهلم الّصاحلة )انظر رومية  كورنثوس 2؛ 12-10: 14حياّتم عىل ال رض، ولتقيمي أ عامهلم، ولينالوا املاكفأ ة عن ا 

ابملس يح أ مام املس يح، ولكّن بعضهم فقط  لكن املؤمنني (. س ميثلُ 5-4: 4؛ 15-10: 3كورنثوس 1؛ 9-10: 5

ا العبد الصاحل وال مني." اذلين عاشوا ودلهيم موقف أ ن يرحبوا العامل لكّه سيندمون عىل  سيسمعون اللكامت: "نعّم أ هين

سهم، أ ّي أ هّنم س يخرسون الغىن ال بدّي املس تقبّّل اذلي اكن و موقفهم هذا. وبـ"رحبهم العامل لكه" ال ن س يخرسون نف

ميكن أ ن يصري هلم، وذكل ببساطة ل هنم مل يطيعوا املس يح يف احلياة احلارضة، بل اختاروا أ ن يسعوا وراء الغىن ال ريّض 

ِّّخ اذلين ال حييون حياّتم بتكريس اكمل هلل ل هّنم والطموحات ال رضيّة.  )ال يدين يسوع ال غنياء ابلرضورة، ولكنّه يوب

 رثوات ال رضية.(يركِّّزون عىل الّسعي حنو الغىن وال

 6السؤال 

مع أ ّن علينا مجيعًا أ ن نرغب بسامع لكامت املدحي والاس تحسان أ مام كريس قضاء املس يح، فس يكون هناك مؤمنون 

ض اال   سان لال حراج أ مام ال خرين يف بعض املناطق، مثل الصني ن كثريون لن ينالوا هذا املدحي والاس تحسان. تعرن

ل منا ل ننا عش نا بعدم والرشق ال وسط، أ مٌر جيلب العا نّه جخِّ ر. ولكّن هل من عاٍر أ عظم من سامع يسوع وهو يقول ا 

لني به وبالكمه(؟ ال يعين هذا أ ن املؤمنني غري ال مناء س يفقدون خالصهم، ولكّن الوقوف أ مام كريس  ذ ُكنّا جخِّ أ مانة )ا 

نس تطيع أ ن نعمل ال ن شيئًا حّت ال نقف أ مام عرش  املس يح س يكون حلظًة ابلغة ال مّهّية والتأ ثري ابلنس بة هلم. للخري أ نّنا

 ُ ك بلكمته بلّك أ مانة.املس يح جخلني. ميكننا أ ن ن  علِّن الرب يسوع املس يح بلّكِّ جرأ ٍة، وأ ن نمتسَّ

 7السؤال 

. يف مُسِّح لهؤالء التالميذ الثالثة بأ ن يروا يسوع كام س يظهر يف ملكوته ويف لّك جمده. اكن القصد من هذا التأ ثري علهيم

نسان عاداًي ل ن جسده حال دون أ ن يراه النّاس يف لك جمده. ولكنّه س يظهر بشلٍك  اجمليء ال ول، بدا يسوع املس يح ا 

أ راد هللا أ ن يدرِّك هؤالء التالميذ الثالثة أ ن القائد اذلي يتبعونه يف ذكل الوقت مل يكن خمتلٍف متامًا يف جميئه الثّاين. 

نسان. اكن ينبغي أ ن ي د ا  -16: 1بطرس 2أ يضًا َمن ميكل جمد هللا )انظر هو درِّكوا أ ّن اذلي يتبعونه بصفته املس يا جمرَّ

د نيّب، بل هو 18 ن اس تطع (. كام نتعملَّ من هذا أ ن يسوع ليس جمرَّ نا أ ن نراه كام هو يف هللا الظاهر يف اجلسد. وا 

ننا سرنى جمد هللا )ويومًا ما هذا ما سرناه(.  حقيقته، فا 
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 8السؤال 

يليا ابعتباره أ حد أ عظم اك ىل ا  ذ من خالهل أ عطى الربن رشيعَة العهد القدمي. وكثريًا ما يُنَظر ا  ن موىس رجاًل عظاميً، ا 

ّن ظهورهام مع يسوع املس يح  ن اكن يسوع يف املس توى نفسه معهام. ولكنَّ فرض ال نبياء. وذلا، فا  طرح السؤال بشأ ن ا 

العهد القدمي العظميني هذين. فهو "ابن هللا متامًا عن رجّل وخمتلف ممزيَّ الصوت ال يت من السامء يوّّضِّ أ ن يسوع 

ليه، وليس  ىل احلبيب"، وعلهيم ال ن أ ن يس متعوا ا  يليا.ا   موىس أ و ا 

 9السؤال 

شعياء  حدى املشاهدات الرئيس ية يه ما نقرأ ه يف ا  جابتك اخلاّصة. ا  ث مجيعنا." مّت 6: 53ا  هذا : "والرب وضع عليه ا 

ث، واكن عليه الامر بش نسان. أ ىت عليه لك ا  َث لك ا  لٍك اكمل يف يسوع املس يح، ل نّه يف الصليب اكن ينبغي أ ن حيمل ا 

ن "الرّب وضع عليه" هذا اال ث، أ ي أ ّن الرب هو َمن اكن وراء هذا  أ ن حيمل غضب هللا عىل خطيتنا. كام يقول النّص ا 

 ال مر.

 10السؤال 

ْت ع ت عن اال ميان، وذلا فقد رصف يسوع وقتًا لتصحيح موقفه مؤكَّد أ نَّ صالة ال ب عربَّ ن نوعٍ من الشك أ كرث مما عربَّ

يف هذا ال مر. فقد أ راد يسوع أ ن يفهم هذا الرجل ال ساس اذلي عليه يعمل يسوع، واملسامهة الرضورية من الناحية 

نّه حيب أ ن  صلح" الشخص، كام لو أ نّه يريد أ ن يصنعالبرشية. فيسوع ال يريد ببساطة أ ن "يُ  نسان. ا  معروفًا لال 

ن اكن اال نسان يطلب مساعدة من يسوع، ويف الوقت نفسه يشّك بقدرة يسوع  ميان به! ولكْن ا  يس تجيب لذلين دلهيم ا 

جيابية مع شّك هذا الرجل. يرَُسن يسوع  نّه س يكون غري مناسٍب أ ن يس تجيب الرب اس تجابة ا  ويعرّبِّ عن شكّه هذا، فا 

ة صلواتنا، ولكنّه ال يريدان أ ن نضع حدودًا لقدرته. "لك يشء مس تطاع للمؤمن،" وذلا علينا أ ن مبساعدتنا وابس تجاب

 نصّّل هبذا النوعِّ من الثقة به.

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال   ا 
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 دلرس السابعلايت الختبار اذللجاابت اال  

 خطأ  : 1السؤال 

 2السؤال 

 م وأ فاكرمه بشأ ن ما ينبغي معهل، ويضعوا خطط هللا ومقاصده فوق خططهم ومقاصدمه؟ب. علهيم أ ن يرتكوا أ هدافه

 خطأ   :3السؤال 

 4السؤال 

َّم من أ جل الّرّب(  ج. املؤمن اذلي يفتقر للتّكريس الاكمل ويريد فقط أ ن حيمي نفسه )حبيث يكون غري مس تعّد ل ن يتأ ل

ل أ ش ياء أ رضيَّة كثرية يف حياته، ولك   نّه س يخرس يف انحية املاكفأ ت ال بدية يف ملكوت هللا املس تقبّّل.ميكنه أ ن حيّصِّ

 خطأ  : 5السؤال 

 6السؤال 

د. أ راد ال ب أ ن يدرِّك التالميذ أ نّه ابلرمغ مّما ُأعلِّن يف العصور السابقة من خالل الرشيعة وال نبياء، فا ن هللا يتلكَّم ال ن 

 من خالل يسوع.

 صواب :7السؤال 

 خطأ   :8السؤال 

 9 السؤال

يليا ممهّدًا الطريق ليسوع املس يح. يليا حتقيقًا جزئّيًا يف يوحنا املعمدان اذلي أ ىت بروح وقوة ا   ج. حتقَّقت نبّوة عودة ا 

 10السؤال 

ن كنَت تس تطيع أ ن تؤمن، لك يشٍء مس تطاع للمؤمن." َّخ يسوٌع ال ب بلطٍف قائاًل هل: "ا   ب. وب
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 119الصفحة 

 

 بدة املوت،: رحةل يسوع ا ىل أ ورشلمي ملاكادلرس الثامن

 12: 10 - 30: 9: مرقس 2اجلزء 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

ىل أ ورشلمي، اليت يعرِّ  ف أ نّه فهيا س يحّل به املصري اذلي ادلرس الثامن تمكةٌل لدلرس السابق. ما يزال يسوع يف رحلته ا 

عالن يسوع الثاين  ادلرسينتظره، أ ي موت الصليب. كام أ نّه يعرف أ ن القيامة من ال موات تمكن وراء القرب. يبدأ  هذا  اب 

عالانته الثالثة( عن موته وقيامته لتالميذه. وهذا متبوع بثالثة حوادث تركِّّز عىل التلمذة احلقيقية، ومن ثَّ  )من مضن ا 

مع الفريس ّيني بشأ ن موضوع الطالق. أ جل، حّّت هذه املقابةل ال خرية، اليت فهيا يمت حتّدي يسوع بشأ ن رأ يه عن  تهمواهج 

املؤمن اذلي يريد أ ن يكون تلميذًا صاحلًا يف اتّباع يسوع املس يح م فرصًة أ خرى للتعلمي عن التلمذة احلقيقيّة. الطالق، تقّدِّ 

 .ةينبغي أ ن يكون ملزتمًا يف ما خيتّص ابلزواج، ل ن عالقة الزواج يه أ مه العالقات البرشي

 

 ُمخطط ادلرس

 (32-30: 9ني عىل يسوع )مرقس ال مل واملوت ال تيعن النبوة الثانية : املوضوع ال ول

 (37-33: 9درس للتالميذ عن العظمة احلقيقيّة )مرقس : املوضوع الثاين

خراج الش ياطني ابمس يسوع )مرقس : املوضوع الثالث  (42-38: 9ا 

 (50-43: 9متطلَّبات التلمذة )مرقس : املوضوع الرابع

 (12-1: 10تعلمي يسوع عن الطالق )مرقس : املوضوع اخلامس

 

 داف ادلرسأ ه

 يف هناية هذا ادلرس، س تكون قادرًا عىل أ ن:

تصف ما تعنيه العظمة احلقيقية ابلنس بة هلل، وكيف حيّصل املس يحّيون احلقيقيّون ال مناء "العظمة" من خالل  •

 خدمة اخلّدام املتواضعة لل خرين.

جراًء حاسامً للتخلنص من أ ش ياء يف حياتك ميكن أ ن تعوق صري  • وتتس يّب ورتك تلميذًا أ مينًا تُدفَع ل ن تأ خذ ا 

 .كبتعرثن 

 ترشح تعلمي يسوع بشأ ن الزواج كعالقٍة دامئة بني رجٍل واحٍد وامرأ ٍة واحدة يصريان "جسدًا واحدًا". •

م وتلزتم، كجزٍء من تلمذتك احلقيقيّة وال مينة، بأ ن يدوم زواجك طول احلياة  • تهنيي عالقة الزواج  وأ اّل تصّمِّ

 ابلطالق.
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 (32-30: 9ال مل واملوت ال تيني عىل يسوع )مرقس عن النبوة الثانية : لاملوضوع ال و 

 45-ب43: 9؛ لوقا 23-22: 17مّّت : املقاطع املوازية

مه اثنيًة مبا اكن متّجهًا ال تية. وهو ال ن خيُ  تهوموته وقيام  ه، أ مل33-31: 8اكن يسوع قد أ علن لتالميذه، يف مرقس  ربِّ

ىل أ نّه بيامن اكنوا جيتازون يف اجلليل، مل يرِّد أ ن يعرف أ حٌد عن هذا  30: 9. ويشري مرقس حنوه ومبا علهيم انتظار حدوثه ا 

 يركّز فيه عىل تمنية تالميذه، عارفًا بأ ن وقهتم معه لن يطول كثرياً. ال مر. رمبا اكن هدفه هو أ ن حيظوا بوقٍت خشيصٍّ 

 1السؤال 

. ما 33-31: 8، مع اال عالن السابق، الوارد يف مرقس 32-30: 9قارن هذا اال عالن عن ال مل واملوت، يف مرقس 

؟ )قد 32: 9الفرق البارز اذلي تالحظه بيهنام؟ هل يساعدك هذا يف تفسري طريقة اس تجابة التالميذ يف مرقس 

 عن السؤال التايل.(يساعدك هذا يف اال جابة 

 

 

 2السؤال 

عالن يسوع عن مصريه يف مرقس  ن منظوران، ولكنّه مل يكن سهل الفهم ابلنس بة لتالميذه يبدو مبارشًا متامًا م 31: 9ا 

ذًا يضيف مرقس يف ال ية  جابة عن  أ هّنم "مل يفهموا القول"؟ ما ال مر اذلي مل يفهموه؟ 32يف ذكل الوقت. فلامذا ا  لال 

 .45-43: 9قد تساعدك مقارنة هذا املقطع ابلرواية املوازية يف لوقا  هذا السؤال،

 

 

 

 (37-33: 9درس للتالميذ عن العظمة احلقيقيّة )مرقس : املوضوع الثاين

 48-46: 9؛ لوقا 5-1: 18مّّت : املقاطع املوازية

عالن يسوع ال ول عن أ مله وموته يف مرقس  متبوعًا بدرٍس لالثين عرش عن متطلَّب التلمذة احلقيقية،  33-31: 8اكن ا 

عالنه الثاين عن أ مله وموت ، يأ يت درٌس اثٍن لالثين عرش 32-30: 9ه ال تيني يف مرقس اذلي هو التسلمي الاكمل. وبعد ا 

ى يسوع تالميذه ويدفعهم  عن التلمذة. ولكّن موضوع ادّلرس يف هذه املرة هو "العظمة" و"املاكنة" أ مام النّاس. يتحدَّ

 تعريف فهمهم لـ"العظمة"، فتعريف العامل لها خاطئ ومعيب. ال ن يعيدو 

قُرهبم من يسوع ويف نواهلم الرباكت اليت يس تطيع أ ن مينحها، ومع هذا، س ُيعطى بعضهم  يمتتّع التالميذ ابملساواة يف

لنوال مسؤوليات قيادية أ كرث من أ خرين. وينبغي عدم تفسري أ ي دعوٍة دلوٍر رئييس أ و مسؤولية خاّصة ابعتبارها دعوًة 

 ماكنٍة فوق ال خرين.
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 121الصفحة 

 

 3السؤال 

ال جنيل  ىل ما تعرفه عن التالميذ من قراءتكامن اكنوا سائرين يف الطريق؟ بناًء عما اذلي اكن التالميذ يتناقشون بشأ نه بي

 مرقس حّّت ال ن، هل يبدو أ ي مهنم "عظاميً" حقًّا؟ ما اذلي ميكن أ ن يكون قد أ اثر هذا النقاش؟

 

 

 4السؤال 

ّتم "خّدامًا وخدمًا" أ مٌر حيطّ ما التعلمي اذلي قّدمه يسوع للتالميذ عن العظمة احلقيقية؟ يشعر بعض النّاس أ ن صريور 

ن اكن عليك أ ن تبدأ  يف ممارسة 35: 9من قدرمه. هل يضايقك تعلمي يسوع؟ ما هو فهمك ملا يعلّمه يف مرقس  ؟ ا 

هثام يف حياتك؟توعيش هذا املبدأ ، مفا الفرق والتأ ثري الذلان تع   قد أ نّه س ُيحدِّ

 

 

 

 5السؤال 

ز تعلميه للتالميذ. غرياً ودلًا ص. يس تخدم يسوع 37-36: 9اقرأ  مرقس  يضاحه  ليعّزِّ  هاس تخداممن خالل ما ارتباط ا 

 ؟35الودل الصغري مبا قاهل يف ال ية 

 

 

 

 (42-38: 9ا خراج الش ياطني ابمس يسوع )مرقس : املوضوع الثالث

 50 -49: 9؛ لوقا 6: 18؛ 42: 10مّّت  :املقاطع املوازية

هل ويفّوِّضه رأ ى الرسل االثنا عرش تلميذًا أ خر ليسوع خيرِّ  ج ش يطااًن، وظنوا أ ّن هذا أ مٌر غري مناسب )ل ن يسوع مل يرسِّ

ضون لعمل هذا النوع من املعجزات. وذلا،  ىل يسوع، املُفوَّ لعمل هذا(. يبدو أ هّنم اكنوا يظنّون أ هنم الوحيدون، ابال ضافة ا 

ب يسوع حصيهتم الّضّيقة، ل نّه اكن يرى أ ن ذكل الرجل يعمل ل جل يسوع و  ليس ضده. عرف يسوع أ نّه س تكون صوَّ

ىل االثين عرش لتمتمي الرؤاي اليت اكنت عند يسوع ل جل العامل.  هناك حاجة ال ضافة كثريين ا 

م مرقس هذا املوقف ابعتباره اخلطأ  الثالث مضن سلسةٍل من أ خطاء االثين عرش اليت أ ظهرت أ هّنم  جة يزالون حباما يقّدِّ

خراج الش يطان يف مرقس موا ل ن يس متعوا البن هللا ويتعلَّ  معىن أ ن يكونوا تالميذ حقيقينّي. فاخلطأ  ال ول اكن فشلهم يف ا 

)واّض أ هّنم مل يكونوا متلّكني عىل يسوع يف هذا(. واخلطأ  الثاين جداهلم بشأ ن َمن هو ال عظم بيهنم. واخلطأ   14-18: 9

لون خلدمة الرب يسوع املس يح.الثالث هو تفكريمه احلصي الاستبعادي لل خرين، حيث ظنّوا أ هنم الوحي  دون املؤهَّ
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 6السؤال 

خراج ال رواح الرّشيرة(، اذلين منّا خيدمون الرب مه حباجة  ملساعدة أ خرين كثريين، ليس بطرٍق معجزية حفسب )مثل ا 

 ولكن بطرق أ خرى أ يضًا، مثل الاس تضافة. ما اذلي يعد يسوع به لذلين يساعدون أ تباع يسوع؟ هل تظن أ نّه يتلكَّم

 عن ك س ماٍء حريف؟ ارشح ما تعتقده بشأ ن ما قصده يسوع.

 

 

 (50-43: 9متطلَّبات التلمذة )مرقس : املوضوع الرابع

 35-34: 14؛ 2-1: 17؛ لوقا 9-7: 18مّّت : املقاطع املوازية

ه بشلٍك رئييس  لتالميذ يسوع، هذا املقطع اذلي يتضّمن لكامٍت تتّسم ابلقوة والشّدة مقطع صعٌب للفهم. يبدو أ نّه موجَّ

رمه من خطر أ ن يسمحوا ل نفسهم بأ ن يضلنوا )الحظ الاس مترارية ملا بُدء ابحلديث عنه يف ال ية  (. مثّة 42حيث حيّذِّ

ارتباط هنا مع املقطع السابق: عىل التالميذ ال أ ن يتّصفوا ابلتواضع املتلك عىل الرب حفسب، بل وعلهيم أ يضًا أ ن يسعوا 

 سة، فيحرصون عىل أ ال تسبّب احلياة غري املنضبطة العرثة ل خرين.ل ن حييوا حياة القدا

(، مبعىن أ نّه الكٌم فيه مبالغة هبدف hyperbolesليس من شّك يف أ ن قطع أ عضاء اجلسم هنا "مبالغات أ دبية" )

ع يسوع تالميذ حداث تأ ثري قوّي عىل السامع. يشّجِّ جراءات عىل أ ن يأ خذوا قراراٍت  ها  أ ن التعامل مع بشحامسة وفورية وا 

دمه عن والهئم التام هل. وابملقابل، حيتفظ غري املؤمنني بوالهئم للعامل، رافضني نعمة هللا يف املس يح  أ ّيِّ أ مٍر ميكِّن أ ن يُبعِّ

 4(.gehenna -يسوع، وبعد املوت يذهبون ا ىل هجمنَّ )يف اليواننية "جهيينّا" 

 7سؤال ال 

غراء أ مور وأ ش ياء  هذا العامل. حني نصري تالميذ ليسوع املس يح علينا أ ن نتعملَّ أ ن نكون يف هذا نتعّرض مجيعنًا لتجارب ا 

ليه. التلميذ احلكمي ميزّيِّ ما يوجد يف حياته من أ مور وأ ش ياء تعيق والءه الاكمل ليسوع  العامل دون أ ن نكون منه وننمتي ا 

. ومع أ ّن هذه ال مور ميكن أ ن تكون أ ش ياء املس يح، ومن ّث يأ خذ اخلطوات اال جرائية الالزمة للتخلنص من هذه ال مور

هّنا ميكن أ ن تكون عالقات مع أ شخاص غري مناس بني، أ و أ نشطة خاطئة وأ ثمية، أ و املشاركة يف أ عامل ال  ماديّة، فا 

ذ تفكِّّر حبياتك، هل ميكنك التفكري بأ مٍر حيتاج ل ن "يُقَطع" حّت ال يعود يعيق منّو  تتّصف ابلزناهة والاس تقامة. ا 

 قتك بيسوع املس يح؟عال

 

                                              
( قائاًل: "اللكمة  ",The Bible Knowledge CommentaryJohn Grassmick, "Mark ,2:147يرشح جون جرامسيك ) 4

ىل  - geena‘ )جينّا’اليواننية  نّوم،" وهو ماكن يقع ا  َّفة من لكمتني عربيتنَي تعنيان "وادي هِّ "( لكمة مؤل "جهيينّا"، وترُتمج ا ىل "هجمنَّ

هل الوثين موكل ) م فيه ال طفال ذابحئ لال  رميا 6: 33؛ 3: 28أ خبار 2اجلنوب من أ ورشلمي اكن يف فرتٍة من الزمن يُقدَّ : 19؛ 31: 7؛ ا 

(، صار هذا املاكن مكّب نفاايت أ ورشلمي، حيث 10: 23ملوك 2الل ا صالحات يوش يا )(. ويف وقت الحق خ35: 32؛ 5-6

ود اكنت النّار تش تعل ابس مترار اللهتام أ كوام النفاايت اليت اكنت متتلئ ابدلود لك الوقت. وحبسب الفكر الهيودي، اكنت صورة النار وادلّ 

ر بشلٍك حيوي جدًا ماكن العقاب ال بدي لل رشار )انظ  (."17: 7ويشوع بن سرياخ  17: 16ر السفرين ال بوكريفيني هيوديت تصّوِّ
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 123الصفحة 

 

 (12-1: 10تعلمي يسوع عن الطالق )مرقس : املوضوع اخلامس

 18: 16؛ لوقا 12-1: 19مّّت : املقاطع املوازية

، نرى يسوع اثنيًة يف نزاع مع الفريس يني، لكْن يف هذه املرة يدور الزناع حول موضوع حمل جدل هو قّصةال هيف هذ

اختالفات قوية يف ما بيهنم هناك خامات أ نفسهم يتجادلون حول هذا ال مر، واكنت الزواج والطالق. واكن الرابيون واحلا

بشأ ن ماهية "الطالق الرشعي". اكن الفريس يون يظنّون أ هنم يس تطيعون أ ن جيتذبوا يسوع ا ىل هذا اجلدل، عىل أ مل 

. وقد اكن د "جيّربوه"، وليس أ ن يتعلَّموا  هو أ نْ افعهم من بدء احلديث مع يسوع أ ن يظهِّروا أ مام امجلوع عدم أ هليته مكعمّلِّ

 منه.

ىل ثالثة مقاطع هممة من العهد القدمي: تثنية  ؛ 27: 1؛ تكوين 4-1: 24ويف رّد يسوع عىل الفريس ّيني، وّجه انتباههم ا 

كر الطالق يف تثنية 24: 2تكوين  يعين أ ن الطالق اكن خيارًا يف ظروف وأ وضاع  4-1: 24. اكنوا يعتقدون أ ن ذِّ

 نة.ُمعيَّ 

 قراءة: 

س، اقرأ  التفسري التايل لهذا املقطع. 12-1: 10بعد قراءة مرقس   يف الكتاب املُقدَّ

 12-1: 10تفسري مرقس 

سة الزواج من بدء اخلليقة بصفهتا أ مه العالقات البرشية وأ كرثها  س وأ قام مؤسَّ اكن هللا هو َمن أ سَّ

رأ ة واحدة يف عالقة زوجية تدوم العمر لكه أ ساس يًة. وقد اكن قصد هللا أ ن يتّحد رجٌل واحٌد مع ام

ويربيان فهيا )وهو أ مر ُمفرَتض بشلٍك طبيعي( أ والدًا ينشأ ون يف طريق الرب، حّت ينتقل اال ميان من 

سة الفريدة للعائةل واجملمتع، وضع هللا حدودًا وقواعد  ىل اجليل التايل. وبسبب أ مهية هذه املؤسَّ جيل ا 

دود منع املثلية اجلنس ية والعالقات ال ثمية وغري الطبيعية ال خرى. ويمت محلايهتا. وقد مشلت هذه احل

. قصد هللا أ ن تكون 30-1: 18احلديث عن هذه العالقات اجلنس ية غري املرشوعة حبرص يف الويني 

سة الزواج دامئًة، وذلا فا ن الطالق مل يكن خيارًا متّت املصاَدقة عليه. وابلرمغ من التعلمي الواّض ع ن مؤسَّ

الزواج والعالقات اجلنس ية يف العهد القدمي، اختار بعض الهيود أ ن يتطلقوا ويهنوا عالقهتم الزوجية. وقد 

نّه "يكره الطالق" )ماليخ  (. 16: 2أ علن هللا لذلين يتعّدون خطته للزواج من خالل الطالق قائاًل ا 

تّفقوا يف ما بيهنم بشأ ن الطالق وقد صار هذا املوضوع حمل جدل، حّت أ ن القادة ادلينينّي الهيود مل ي 

 )وبشأ ن ما اعتربوه أ س بااب لـ"الطالق املرشوع"(.

ىل أ ن يسوع  حتّدي يسوع بشأ ن موقفه حنو الّطالق:. 2-1: 10مرقس  يبدأ  ال حصاح العارش ابال شارة ا 

ذ تبعته مجوع كثرية،  ىل الهيودية وما يُعَرف اليوم ابل ردن(، وا  ىل مناطق خارج اجلليل )ا  علَّمهم. ال ذهب ا 

شك أ ن شعبيته املتنامية واملزتايدة خارج اجلليل زادت من قلق القادة ادلينينّي، وهكذا أ ىت بعض 

ىل يسوع بسؤاٍل عن الطالق ومّت يكون مسموحًا به وقانونيًا. ويشري مرقس  ىل  2: 10الفريس ّيني ا  ا 
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طوه يف جداٍل أ هنم اكنوا بسؤاهلم هذا "جيّربونه". فمل يكن دافعهم من السؤال أ ن ي  تعلّموا منه، بل أ ن يوّرِّ

 يُضعِّف شعبيته عند امجلوع.

يف ذكل الوقت، اكنت هناك أ راء خمتلفة بشأ ن الطالق، مع أ نّه يبدو أ ن مدرس تنَي فكريتنَي رابيتنَي سادات 

(. تبعت مدرسٌة تعلمي Josephus, Antiquities 4.8.23 §253; and m. Gittin 9.10)انظر 

حداهام هلّيل، بيامن تب عت املدرسة ال خرى تعلمي مشعي. اكنت لكتا املدرس تني تسمحان ابلطالق، ولكّن ا 

اكنت أ كرث رصامة من ال خرى. )الحظ لكامت مّّت: "هل حيل للرجل أ ن يطلِّّق امرأ ته للّكِّ سبب؟"؛ 

سبب للطالق. .( يمكن الفرق يف التعالمي الرابّية يف ما اكن يُعترَب "سببًا" مقبواًل ك ساٍس و 3: 19مّّت 

تذكّر أ نّه يف تكل ال ايم، اكن الطالق دامئًا تقريبًا معاًل من جانب الزوج، ال الزوجة. اكنت مدرسة هلّيل 

تسمح للزوج بأ ن يطلِّّق زوجته ل ي سبب، بيامن حصت مدرسة مشعي الطالق يف احلاالت اليت اكن 

ن رأ يه وموقفه، افرتض الفريس ّيون أ ن الزوج جيد فهيا "عدم عفّة" يف زوجته. ويف دفع يسوع ل ن يعلِّ 

ليه، س يفقد دمع الهيود اذلين  هل ومييل ا  يسوع سيتّفق مع أ حد ذينك الرأ يني الهيودينّي، وبتعبريه مّعا يفّضِّ

م يسوع رأ اًي خيتلف عن الك ذينك الرجلني، ومع هذا اكن يف  لون الرأ ي ال خر. ومع هذا، قدَّ اكنوا يفّضِّ

 عهد القدمي.انسجاٍم اتّم مع أ سفار ال 

املتعلِّّق ابلطالق: يف سؤال يسوع للفريس ّيني بشأ ن ما أ مَر  1: 24مناقشة مقطع تثنية  .5-3: 10مرقس 

به موىس، اكن يسوع يدعومه ل ن يتلكَّموا مبا يفهمونه مّعا تعلِّّمه التوراة )ال سفار امخلسة ال وىل يف العهد 

ث عن الطالق يف هذه ال سفار )تثنية القدمي اليت كتهبا موىس( عن الطالق. اكن هناك مق طع واحٍد حتدَّ

(، واكن يسوع يعرفه، وقد اقتبس الفريس يون ال ية ال وىل من ذكل املقطع، ويه ال ية اليت 1-4: 24

تتعلق بكتابة الزوج كتاب طالق )أ و شهادة طالق( لزوجته قبل أ ن يطلِّقها من بيته. اعتربوا هذا 

لهية عىل الطالق، ولكنّ  مل  4-1: 24 يسوع حتّدامه بشأ ن هذا الفهم. فاملقصد الرئييس لتثنية مصاَدقة ا 

يكن مصاَدقة من هللا عىل الطالق، ولكن حامية الزوجة اليت اكنت تُطلَّق من اس تغالل الزوج. هَدَف 

ىل جعهل يفكِّّر حبرص ورويّة بشأ ن معل  ىل منع الزوج من الترسنع يف تطليق زوجته، وا  هذا املقطع ا 

ذ س تكون يف وضعِّ ال مر قب عطاء كتاب الطالق محلاية الزوجة، ا  ل أ خذ قرار الطالق. اكن ترشيع ا 

ضعٍف من دون عناية زوهجا هبا )ويف معظم احلاالت من دون عناية الرجل ابل والد املولودين يف ذكل 

، كشف يسوع السبب احلقيقي لوجود هذا املقطع يف الكتاب املُقدس. 5: 10الزواج(. ويف مرقس 

ّية" وسط شعب عهد لي س هذا املقطع موجودًا للمصاَدقة عىل الطالق، ولكنّه اكن ملَن قلوهبم "متقس ّ

ن "قلوهبم قاس ية" )ال يس تجيبون لروح هللا(، ملا اكنت هناك حاجة ملثل الترشيعات هللا. فلو مل تك

 .4-1: 24الواردة يف تثنية 

ج: بعد أ ن أ وّض يسوع القصد من تثنية دفاع يسوع عن مقصد هللا ال صّل للزوا. 9-6: 10مرقس 

ىل تكوين 1-4: 24 )بدء اخلليقة( الس تعادة مقصد وتصممي هللا ال صّّل للزواج. اكن  2-1، عاد يسوع ا 

ْذ "ذكرًا وأ نىث خلقهم" )تكوين  لهيي من وراء 27: 1الزواج مقصد هللا، ا  (. وقد أ ظهر هذا املقصد اال 

نسان ل مقاصد هللا. وبعد ذكل، اقتبس يسوع  خلق اال نسان يف جنسني، ومل يكن لال  احلّق بأ ن يعّطِّ

ال براز حقيقة أ ن الزواج يقود ا ىل صريورة الرجل واملرأ ة "جسدًا واحدًا." حفني يزتّوج  24: 2تكوين 

الرجل واملرأ ة، ال يعودان فردين، بل يعيشان وحدًة وظيفية مبسؤوليات خمتلفة. يف معل الزواج ذاك، 
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ىل مغزى هذه ال ايت اذلي يكمتل يف الاحتّ  اد اجلنيّس، يُرى توحيٌد لنفس هيام معًا. وذلا، أ شار يسوع ا 

نسان" )مرقس  ْن فَهِّم اال نسان مقصد 9: 10الواردة يف سفر التكوين: "فاذلي مجعه هللا ال يفّرِّقه ا  (. فا 

نّه ي ىل ما حيصل حني يصريان االثنان "جسدًا واحدًا"، فا  درِّك أ ن هللا هللا وتصمميه للزواج، ابال ضافة ا 

أ راد لهذه العالقة أ ن تكون دامئًة. وذلا، مل يكن الطالق خمالفًة ال رادة هللا فقط، بل اكن أ يضًا خمالفًا 

 ومعطاًل ملقاصده ال صلية يف اخللق.

. نقاش يسوع مع تالميذه عىل انفراد: واٌّض أ ن تالميذ يسوع تفاجأ وا ابملوقف 12-10: 10مرقس 

ىل أ حد الرأ يني الصارم اذلي أ خذه يسوع ب  شأ ن الزواج والطالق. رمبا اكنوا قد فّكروا أ نّه سينضّم ا 

الرايّب. والحقًا، حني اكن يسوع مع تالميذه وحدمه، سأ لوه أ كرث عن ال مر ليعرفوا  الرئيس ّيني مضن الفكر

، أ وّض يسوع أ ن الطالق من رشيك احلياة للزواج 12-11: 10تعلميه وما يفكِّّر به. وحبسب مرقس 

خر )بغض النظر مّعن ابدر يف الطالق، سواء الزوج أ و الزوجة( يعادل ارتاكب الزىن، ل ّن الزواج بأ  

 ال ول يبقى قامئًا وساراًي يف عيين هللا.

ضافية: معاجلة الاس تثناء الوارد يف مّّت  -1: 7كورنثوس 1، أ و التعليق عىل 9: 19و 32: 5مالحظة ا 

م هنا. يتشابه لوقا تتجاوز جمال هذا التفسري اخملتص املُ  16 كره ل ي  18: 16قدَّ مع مرقس يف عدم ذِّ

س حول كيفية فهم هذه املقاطع والتوفيق بيهنا. فريى البعض أ ن  اس تثناء. خيتلف علامء الكتاب املُقدَّ

جنيل مّّت يشريان ا ىل وجود "اس تثناء مرشوع" ملا علّمه يسوع عن عدم الطالق. )ابلنس بة  مقطعي ا 

هناك اس تثناًء مرشوعًا، عادًة ما يُرى أ ّن هذا الاس تثناء هو الزىن أ و ما شابه ]مثل  لذلين يعتقدون بأ ن

ال لعةّل الزىن" جيعل يسوع يف  حدى مشالكت هذا الرأ ي يه أ ّن التعلمي بأ نه "ال طالق ا  الرتك[. ولكّن ا 

جنيل مّّت )املكتو  ب لقّراء هيود( مل اتّفاق أ سايس مع مدرسة مشعي.( ويعتقد علامء أ خرون أ نّه يف رواية ا 

ن اكن خمالفًا لوصااي  ىل أ ن الزواج مل يكن مرشوعًا أ صاًل ا  يكن يسوع يعطي اس تثناًء، بل اكن يشري ا 

ىل أ ن مّّت 18وتعالمي الويني  ال بسبب الزىن"،  9: 19. واذلين ينادون هبذا الرأ ي يشريون ا  ال يقول "ا 

ال بسبب البورنيا"، حيث اللكمة "بورنيا" لكمة ي ىل بل "ا  واننية أ كرَث معوميًة، وميكن أ ن تشري ا 

 .18العالقات اجلنس ية غري املرشوعة، مثل تكل املذكورة يف الوينّي 

ومع أ ّن مثّة فوارق واختالفات كبرية يف الرأ ي اليوم بشأ ن كيفية تفسري هذه املقاطع املتعلِّّقة ابلزواج 

نّه مؤكَّد أ ن يسوع عمّل أ ن القصد من الزواج أ   ن يكون دامئًا، عىل خالف التعالمي الرااّبنية والطالق، فا 

ىل أ ن  اليت اكنت شائعًة يف أ اّيمه. كام يضع مرقس هذه احلادثة مضن س ياق أ مانة التالميذ، مما يشري ا 

 اذلين يرغبون بأ ن يكونوا تالميذ أ مناء ليسوع ينبغي هلم أ ن يقبلوا دميومة الزواج ويلزتموا هبا.

 8السؤال 

طالق يُعترَب فهيا الميكن أ ن . ال يويص هذا املقطع ابلطالق، وال يذكر ال وضاع والظروف اليت 4-1: 24اقرأ  تثنية 

حامية املرأ ة يف حاةل حدوث الطالق. حبسب هذا املقطع، ما القيود اليت تُفَرض عىل ا ىل "مرشوعًا"، ولكنّه يسعى فقط 

ن طلَّق زوجته؟  اال نسان ا 

 

 



ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء  126الصفحة  12: 10 - 30: 9: مرقس 2ادلرس الثامن: رحةل يسوع ا   

 

 

 9السؤال 

ه 8-6: 10يف مرقس  لزواج يف البداية. بشأ ن ايسوع انتباه الفريس ّيني ا ىل سفر التكوين لريوا ماذا اكن قصد هللا ، يوّجِّ

، ماذا اكن قصد العالقة بيهنام؟ عىل ماذا 8نالحظ أ ن الزواج ال ول اكن بني رجٍل واحٍد وامرأ ٍة واحدة. حبسب ال ية 

 امة عالقة مع امرأ ٍة أ خرى غري زوجته؟بشأ ن زواج الرجل من أ كرث من امرأ ة، أ و سعيه ال قينطوي هذا ال مر 

 

 

 

 10السؤال 

. وال ايت الثالثة ال خرية يف هذه الفقرة 9: 10ختام حديث يسوع مع الفريس ّيني بشأ ن هذا ال مر يأ يت يف مرقس 

ه للفريس ّيني يف ال  12-10)ال ايت  ية ( تتعلَّق حبديٍث خشيص دار بني يسوع وتالميذه. حبسب خامتة الكم يسوع املوجَّ

ترجع ، برأ يك ما هو موقف هللا بشأ ن الطالق؟ قد يكون جيدًا أ ن 12-10سؤال التالميذ يف ال ايت  عن، وجوابه 9

 .16-13: 2ا ىل ماليخ 

 

 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 كّرة احلياة" اخلاّصة بك.يف "مف

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا  ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

 الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت لدلرس الثامن

 

 127الصفحة 

 

 دلرس الثامنلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

ِّّخ قال يسوع للم 32-30: 9يف مرقس  ىل أ يدي النّاس اذلين س يقتلونه، ولكْن يف هذه املّرة مل يوب نّه سيُسملَّ ا  ّرة الثانية ا 

 ؟صواب أ م خطأ   بطرس يسوع كام فعل سابقًا عند حديث يسوع ال ول عن كونه سيسملَّ لل مل والقتل.

 2السؤال 

سوع أ ن اذلي يريد أ ن يكون ال ول ينبغي يف رد يسوع عىل النقاش اذلي دار بني التالميذ حول ال عظم بيهنم، علَّمهم ي 

 ؟صواب أ م خطأ   لللك. خادماو  أ ن يكون أ خر اللكّ 

 3السؤال 

هل لتالميذه بعمهل هذا؟  ليعمّلِّ يسوع تالميذ عن العظمة احلقيقيّة، أ خذ ودلًا صغريًا واحتضنه. ما اذلي اكن يسوع يوصِّ

 )ضع دائرة حول رمز لك اال جاابت الصائبة.(

نسان غري همم أ و ال قمية هل، بل علهيم أ ن يكونوا مس تعدين ل ن خيدموا امجليع عىل التالميذ أ ال .أ    يعتربوا أ ّي ا 

 وهيمتون بسّد احتياجات امجليع.

 حني يرى التالميذ ال طفال، علهيم أ ن حيتضنومه. .ب

ظهار اهامتهمم بيسوع املس يح نفسه. .ج  الطريقة اليت عامل هبا التالميذ ال خرين يه مبثابة ا 

 مع ال شخاص ذوي املاكنة العليا يف اجملمتع. وقتٍ يذ أ ال يسعوا لقضاء عىل التالم  .د

 4السؤال 

خراج ال رواح الرّشيرة ابمس يسوع )مرقس  (، اكنت هذه أ ول غلطٍة 38: 9حني حاول التالميذ منع خشٍص ما من ا 

 ؟صواب أ م خطأ   ارتكهبا أ ين واحٍد مهنم منُذ اعرتاف بطرس بأ ن يسوع هو املس يح.

 5السؤال 

مه. كيف ميكن أ ن يكون التالميذ قد فهموا هذا التعلمي؟ ن تس بَّبت بتعرثن  عملَّ يسوع التالميذ بأ ن يقطعوا يدمه ا 

 فهموا أ ن قصده هو أ ن يقطعوا يدمه ابملعىن احلريّف. .أ  

وا فهموا أ ن يسوع اكن يس تخدم أ سلواًب جمازاًي يف الالكم يُدعى "املبالغة ال دبية"، وأ نّه اكن يقصد أ ْن يأ خذ .ب

جراًء حاسامً لتصحيح مشلكة اخلطية.  ا 

وا أ يدهيم متّبعني هبذا لس"الرمزية"، وأ نّه اكن يقصد أ ن يغ فهموا أ ن يسوع اكن يس تخدم أ سلواًب جمازاًي يُدعى  .ج

 طقسًا دينيًا.

َّسوا. .د  فهموا أ ن يسوع اكن يعلِّّمهم بأ ال يلمسوا أ يَّ يشٍء "جنس" بأ يدهيم لئاًل يُدن
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 6السؤال 

، عملَّ يسوع أ نّه همام اكن مقدار ال مل اذلي نعانيه نتيجة معاجلة املشألك يف حياتنا اليت تسبّب 50-42: 9يف مرقس 

" )يف اليواننية "جهيينّا"(. يالمًا من اذلهاب ا ىل "هجمنَّ  ؟صواب أ م خطأ   العرثة، فا ن ذكل أ قل ا 

 7السؤال 

صواب أ م  ل، اعتنق لّك الرابّّيني الهيود الرأ ي نفسه بشأ ن الطالق.يف زمن خدمة يسوع ال رضّية يف القرن امليالدي ال و 

 ؟خطأ  

 8السؤال 

جراءات تتعلَّق ابلطالق؟  ما مقطع العهد القدمي الرئييس اذلي يعاجل ترشيعات وا 

 27: 1تكوين  .أ  

 30-1: 18الويني  .ب

 4-1: 24تثنية  .ج

 16: 2ماليخ  .د

 9السؤال 

 حّدد هذه اال جراءات بشأ ن الطالق يف العهد القدمي؟حبسب يسوع، ملاذا أ عطى هللا هذه التعلاميت و 

ن مل حيّبوا أ ن تس متر حياّتم الزوجية معهم. .أ    ليوّّضِّ أ ن للنّاس احلّريّة بأ ن يطلّقوا رشاكء حياّتم ا 

 ملنع الناس من الزواج من أ كرث من رشيك حياة يف الوقت نفسه. .ب

ن ارتكب أ حد طريف العالقة الزوجية الزىن .ج ىل أ نّه ا  َّقا.لال شارة ا  نه ميكن هلام أ ن يتطل  ، فا 

ِّّقها بسبب قساوة قلبه. .د  محلاية الزوجة اليت قد تعاين بسبب السعي املترسّع من طرف الزوج ل ن يطل

 10السؤال 

جنيّل مّّت ومرقس أ ي اس تثناء ملنع الطالق، ولكّن لوقا   18: 16حبسب تعلمي يسوع عن الطالق، ال تذكر روايتا ا 

ن لنا اس تثناء أ عطا  ؟صواب أ م خطأ   ه يسوع هو يف حاةل "الزىن" )بورنيا(.يدّوِّ



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس الثامن

 

 129الصفحة 

 

 ادلرس الثامنس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

: 8من بطرس ملا قاهل يسوع يف اال عالن الثاين عن موته. يف مرقس  أ و اعرتاض الفرق ال كرث وضوحًا هو عدم وجود حتدٍّ 

نّه س ُيقتَل بيدي ال31-33 ِّّخ الرب. ، فهم بطرس بوضوح أ ّن الرب اكن يقول ا  قادة ادلينينّي. لهذا حاول بطرس أ ن يوب

الرب أ و يعرتض عليه يف املّرة الثانية. رؤية الرب  ىواٌّض أ ن بطرس اكن قد تعمّل هذا ادلرس، وذلا مل حياول أ ن يتحدّ 

ِّّخ بصامة بطرَس يف املّرة السابقة تفرّسِّ سبب خوف التالميذ ال خرين )يف مرقس  ن ( من أ  32: 9يسوع وهو يوب

يسأ لوا يسوع عام قصده هبذا الالكم. مل يفهموا متامًا ما قيل، ولكهّنم مل يريدوا أ ن خياطروا بقول يشٍء خاطئ أ و غري 

 مناسب )كام اكن بطرس قد فعل(.

 2السؤال 

مًا يف مثَل 32: 8نالحظ أ يضًا يف مرقس  عالن موته وقيامته ُمقدَّ . أ ن يسوع "قال القول عالنيًة" وبوضوح. فمل يكن ا 

نّه سيتأ مل ويُقتَل بيد القادة ادلينينّي، وهذا هو ال مر اذلي دفع بطرس  وكام ُأشري سابقًا، فهموا عىل ال قل أ ن يسوع قال ا 

جنيل مرقس: " 45-43: 9ل ن يتلكَّم. املقطع املقابل يف لوقا  واكن )هذا ال مر( ُمخفى عهنم يضيف تفصياًل ال يرد يف ا 

هذه املعلومات يف الاعتبار، أ ظن أ ننا نُقاد لالس تنتاج بأ هنم فهموا أ ن يسوع اكن ينئب ليك ال يفهموه." حني نأ خذ لك 

حج أ ن ما جاهدوا لفهمه مل يكن ماهية ما تلكّم به بل السبب من وراء ذكل. أ ي أ هّنم مل يفهموا كيف ميكن أ ن امبوته. والر 

 ةكثري ت مقاطع لك ال عداء وحيمك منتصًا )كام اكنيكون ملوته وقيامته معىن من منظور توقنعهم بأ ن املس يح س يقيض عىل 

 العهد القدمي قد أ نبأ ت بشأ نه(. يف

 3السؤال 

ذ حبسب  اكن التالميذ يتناقشون من دون جدوى بشأ ن َمن هو "ال عظم" بيهنم. يبدو هذا مثريًا للسخرية من انحية، ا 

جنيل مرقس ال يظهر أ ّن أ اّيً مهنم تصف كرجل عظمي. ويف احلقيقة،  اكن سلوكهم عكس ذكل متامًا. فقد ارتكبوا أ خطاء ا 

عديدة، وكثريًا ما فشلوا يف فهم ال مور عىل املس توى الرويح. وذلا، ملاذا اكنوا يتلكّمون هبذه الطريقة؟ رمبا اكن تعلمي 

عالنه نفسه يف جمد امللكوت )ارجع ا ىل مرقس  دلور اذلي وما بعدها( هو ما دفعهم للتفكري اب 2: 9يسوع عن امللكوت وا 

يعتقدون أ هنم أ خّص  وا يسوع يف جمد ملكوته رمبا جعل هؤالء الثالثةس يكون هلم يف هذا. كام أ ن اختيار ثالثة مهنم لري 

 من بقيّة التالميذ.

 4السؤال 

ون بأ ن يكونوا "أ خر اللك" )بدل أ ن  عمّل يسوع أ ن العظمة احلقيقية تُوجد يف صفتني. أ واًل، العظامء يف ملكوته يرَُسن

ج لنفسه مة أ مام ال خرين(. العظمي ال حييا لريّوِّ وليعمل ال فضل لنفسه فقط، بل يسعى ل ن  يدفعوا أ نفسهم حنو املُقّدِّ

ىل يساعد ال خرين. اثنيًا، العظامء يرون أ نفسهم "خّدامًا".  واللكمة اليواننية املُس تخَدمة هنا ليست اللكمة اليت ترُتَجم ا 

ر هذه اللكمة اال نسان اذلي هيمت بسّد احتياجات ال خرين "عبد"، بل يه اللكمة اليت تأ يت  مهنا اللكمة "مّشاس". تصّوِّ

ّن علهيم أ ن يكونوا "خّدامًا  جمااًن وبقلب راغب، أ ي أ نّه خيدم ال خرين وهيمت بسّد احتياجاّتم. ويف احلقيقة، يقول يسوع ا 

وأ مهية يف اجملمتع. ممارسة هذه املبادئ تعين عيش حياٍة أ قّل  لللّك"، وليس فهم للمهّمني يف اجملمتع، بل ملن مه ال قل ماكنةً 

 متحورًا حول اذلات.
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 5السؤال 

ر هنا، وهو يقصد لك  35تلكّم يسوع يف ال ية  عن كون التلميذ "أ خر اللك" و"خادمًا لللك". نرى اللكمة "لك" تتكرَّ

ىل الودل الصغري النّاس بغض النظر عن ماكنهتم يف اجملمتع اليت يعطهيا العامل هلم.  يف ثقافة تكل ال ايم، مل يكن يُنَظر ا 

لهيم كام لو اكنوا كبارًا انجضني ويمتتعون  ابعتباره همامً كثريًا. طبعًا اكن ال والد "أ عزاء" و"حمبوبون"، ولكْن مل يكن يُنَظر ا 

امً. واكن احتضان الطفل طريقًة أ شار بقمية الكبار الناجضني. ولهذا، يس تخدم يسوع الودل الصغري كرمٍز ملن مل يكن يُعترَب هم

ىل اهامتمه ابلطفل واعتباره ذا أ مّهّية. وهكذا، عملَّ يسوع املس يح أ ن قبول الودل الصغري )والاهامتم ابحتياجاته( يش به  هبا ا 

اذلين دلهيم معل هذه ال مور ليسوع نفسه، بل وهلل ال ب )اذلي أ رسل يسوع(. علينا أ ال نكون خّدامًا للمهّمني يف اجملمتع )

 القدرة والنفوذ لريّدوا لنا فضل خدمتنا(، بل أ ن نكون خّدامًا لللّك، حّّت أ دىن النّاس.

 6السؤال 

وعظمية  ةيف اتّباعنا وخدمتنا يسوع املس يح، س يكون هناك أ خرون يساعدوننا عرب الطريق، يف بعض ال حيان بطرٍق كبري 

عطائنا  ومؤثِّّرة، ويف بعض ال حيان بطرٍق صغرية وبس يطة. د ا  ن معل أ حٌد معاًل بس يطًا، حّت جمرَّ الوعد املعطى هو أ نّه ا 

نّه س ُياكفَأ . مؤكَّد أ ن هذا الوعد  ليس حمدودًا بكؤوس املاء احلرفية، وال هو يتعلَّق ابدلرجة ال وىل هبا. ك س ماء لنرشبه، فا 

نعاش واسرتداد للقّوة. حني يكون عطش قدمي، اكن أ خذ أ حدمه كوب ماء ابرد منعشففي الرشق ال وسط ال ان سبب ا 

نعاش وتقوية اذلين خيدمون يسوع. ونتيجة لهذا،  وذلا، يبدو أ ن الوعد موّجه حنو أ ي معٍل ميكن للشخص أ ن يعمهل ال 

ىل أ ن املاكفأ ة أ بدية يف  ياُكفئه يسوع عىل معهل هذا. الوعد هنا هو أ ن هذا اال نسان لن خيرس ماكفأ ته، وهو ما يشري ا 

 وع املس يح املس تقبّل.ملكوت الرب يس

جابتك اخلاّصة: 7السؤال   ا 

 8السؤال 

. يف 4-1: 24ينبغي عدم اس تخدام هذا املقطع ال ثبات أ ن العهد القدمي صاَدق عىل الطالق، فليس هذا هو قصد تثنية 

ر زوجٌ  . فا ن قرَّ ضن لال ساءة والاس تغالل بسهوةل من أ زواهجنَّ أ ّن زوجته ال  ما الرشق ال دىن القدمي، اكنت النساء يتعرَّ

ِّّقها، اكن هذا يعين أ ملًا  لتكل املرأ ة. اكن زوهجا هو معيلها الرئييّس، وحُيمتَل أ ن  نْي فظيعَ ومعاانًة تعجبه، وذلا أ راد أ ن يطل

ر احتياجاّتا )واحتياجات أ والدها(. وذلا، طبيعّي أ هّنا اكنت تأ مل بأ ن  تكون املرأ ة املُطلَّقة فقرية وغري قادرة عىل أ ن توفِّّ

جت اثنيًة، ومل  ن تزوَّ ج اثنيًة. لكن ا  يف زواهجا الثاين، مل يكن مسموحًا للزوج ال ول بأ ن يس تعيدها زوجًة هل.  تنجحتزتوَّ

 اكن القصد من هذا املقطع منع حصول الطالق املترّسِّع، وذكل حّت يكون الزوج حذرًا جدًا بشأ ن تطليق زوجته.

 9السؤال 

(، يصري الرجل واملرأ ة يف الزواج "جسدًا واحدًا". ليس معىن هذا 24: 2تكوين  )املُقتبَسة من 8: 10حبسب مرقس 

ىل احّتاد جسدّي فقط )رمغ أ ن هذا جزٌء منيدخال أ هنام د هللا هلام هو أ ن خيتربا وحدًة صكوهنام "جسدًا واحدًا"(. فق ن ا 

د أ ن خيتربِّ رائعة يف النوايح اجلسدية والعاطفية والروحية. ولكّن زواج الرجل من عّدة ن  ل هذا املقصد. فقد قُصِّ ساء يعّطِّ

الرجل "حاةل الوحدة" مع امرأ ٍة واحد، فيكون يف عالقة يس متّران فهيا ابلمنو يف وحدّتام ومحمييهتام. الزواج من أ كرث من 

د  امرأ ة س يؤّدي ا ىل دخول حاةل من الفوىض والتنافس والتوتنر ا ىل البيت. ومع أ ننا نرى أ مثةل عىل زجيات فهيا تعدن

ّن علينا أ ن ندرك أ ن هللا مل يوصِّ هبا أ و يصادق عليه. واذلين معلوا هذا ال مر )مثل داود( مل  زوجات يف العهد القدمي، فا 

 يمتكّنوا من فهم مقصد هللا من الزواج، وعانوا عواقب العيش خبالف مقصد وتصممي هللا.
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 10السؤال 

ليس خياراً مرشوعًا. عىل الرجل أ ال يفصل ما ربطه هللا ومجعه. ويف ليس من شّكٍ يف أ ن يسوع تبىّن موقف أ ن الطالق 

ىل أ ن تطليق امرأ ٍة والزواج بأ خرى يعادل ارتاكب الّزىن، ل ّن هللا يبقى معتربًا الزواج ال ول  ىل التالميذ، أ شار ا  حديثه ا 

ّيني أ ن نرغب بعمل ما يُريض هللا. بأ نّه "يكره الطالق." علينا مكس يح  16: 2قامئًا وحصيحًا. وقد أ علن هللا يف ماليخ 

ن كنّا نعرف أ ن هللا يكره الطالق، وقد أ مران بأ ال ننفصل، فا ن علينا أ ال نعترب الطالق خيارًا للحياة الزوجية املُضطربة.  وا 

واحلل املناسب هو طلب املعونة ال صالح احلياة الزوجية. قد ال يكون هذا سهاًل، ولكنّه ممكن. كام حتتاج الزجيات 

ىل املُضطربة ا  لصالة والتشجيع من املؤمنني ال خرين.ا 

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال   ا 
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 دلرس الثامنلايت الختبار اذللجاابت اال  

 صواب :1السؤال 

 صواب :2السؤال 

 3السؤال 

 لك اال جاابت صائبة ابس تثناء "ب".

 خطأ   :4السؤال 

 5السؤال 

جراًء ب. فهموا أ ن يسوع اكن يس   تخدم أ سلواًب جمازاًي يف الالكم يُدعى "املبالغة ال دبية"، وأ نّه اكن يقصد أ ْن يأ خذوا ا 

 حاسامً لتصحيح مشلكة اخلطية.

 صواب :6السؤال 

 خطأ   :7السؤال 

 8السؤال 

 4-1: 24ج. تثنية 

 9السؤال 

ِّّق   ها بسبب قساوة قلبه.د. محلاية الزوجة اليت قد تعاين بسبب السعي املترسّع من طرف الزوج ل ن يطل

 خطأ   :10السؤال 
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 : رحةل يسوع ا ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت،ادلرس التاسع

 52-13: 10: مرقس 3اجلزء 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

ادلرس التاسع اس تكامٌل لدلرسني السابع والثامن، حيث متسح لك هذه ادلروس الثالثة ال حداث اليت حصلت يف رحةل 

ىل أ ورشلمي، و  خاّصة التفاعل وال حاديث اليت اكنت دائرة بني يسوع والرسل االثين عرش. وبطريقٍة أ و يسوع ال خرية ا 

بأ خرى، لك ال حداث امخلسة اليت تشلّكِّ ادلرس التاسع تركّز عىل الرسل االثين عرش، حبيث يمت فهيا تصحيح مواقفهم 

مياهنم أ و تنقية  نباء يسوع الثالث وال خري عن أ مله وموته  وطموحاّتم. ونقابل يف املوضوع أ هدافهماخلاطئة أ و تمنية ا  الثالث ا 

اذلي س يختربه يف أ ورشلمي. ومع أ ن االثين عرش رافقوا يسوع حّّت هذه النقطة، فقد أ ساءوا فهم طبيعة خدمته ال رضية، 

ومع هذا، مل رب. من القمن املوت خارجًا ومل يس توعبوا )الهوتّيًا( حقيقة أ نّه اكن ينبغي أ ن يأ يت لميوت عىل الصليب ويُقام 

هبم بصرب، وأ ظهر هلم حبياته معىن العظمة احلقيقية. ميفقد يسوع أ مهل هبم ومل يتخلَّ عهن بكونه  هذا وقد معل، بل صوَّ

 خادمًا لللك وببذل حياته فديًة لكثريين.

ط ادلرس  ُمخطَّ

 (16-13: 10مباَركة ال والد )مرقس : املوضوع ال ول

جل  سؤال: املوضوع الثاين  (31-17: 10الغيّن عن وراثة احلياة ال بدية )مرقس الرَّ

نباء: املوضوع الثالث  (34-32: 10)مرقس عن أ مله وموته ال تيني الثالث يسوع  ا 

َ  مركزيطلب يعقوب ويوحنا : املوضوع الرابع  (45-35: 10ف )مرقس الرشَّ

ميان ابرتاميوس ال معى )مرقس : املوضوع اخلامس  (52-46: 10ا 

 أ هداف ادلرس

 هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن: يف

ىل ملكوت هللا. • عطاء النّاس حق ادلخول ا   تفهم أ ساس ا 

تدرِّك اخلطر اذلي ميكن أ ن ميثِّّهل املال والغىن يف حيلولته دون اعرتاف النّاس بتواضع بأ هّنم غري مس تحقنّي يف  •

 ح يقدر أ ن خيلِّّصهم.بأ ن يسوع املس ي ثقهتم ، ويف تعطيهلذواّتم ل ن يرثوا احلياة ال بدية

رادته. • ًا حنو الكنوز ال رضية، بل حنو معل ا   تدرك أ ن يسوع يبحث عن تالميذ ليس طموهحم موهجَّ

 اء يف احلياة احلارضة واحلياة ال تية.نيف س ُياكفَأ  التالميذ ال م ترشح ك  •

نال كرامة تدرك خطر أ ن يكون دليك موقف التنافس مع املؤمنني ال خرين، وأ ن تكون دليك رغبة بأ ن ت  •

 ما يناهل ال خرون. نورشفًا يفوقا
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 (16-13: 10مباَركة ال والد )مرقس : املوضوع ال ول

 17-15: 18؛ لوقا 15-13: 10مّّت : املقاطع املوازية

زعاج  اكن امليل العام عند الثقافات القدمية حنو اعتبار ال والد غري ذوي أ مهية. واٌّض أ ن االثين عرش رأ وا ال والد كسبب ا 

به ال والد. لكّن يسوع مل يكن دليه موقف خل دمة يسوع كثرية املشغولية، وذلا حاولوا حاميته من التش تيت اذلي قد يسبِّّ

ن النص يق نّه "اغتاظ" حني رأ  خمالف حفسب، بل ا  ليه. ول ّن ال والد اكنوا يعمتدون ول ا  مه مينعون ال والد من اجمليء ا 

 قد اكنوا ميثِّّلون نوعية التلميذ اليت اكن يسوع يريدها ويبحث عهنا.عىل ما يتلقّونه ويأ خذونه من ال خرين، ف

 1السؤال 

 3: 3يوحنا  نتعلّمه من؟ ما عالقة هذا مبا 15-14ما ادلرس اذلي تعلّمته عن دخول ملكوت يسوع من ال يتني 

 ؟9-8: 2وأ فسس 

 

 

 

 (31-17: 10الرَّجل الغيّن عن وراثة احلياة ال بدية )مرقس  سؤال: املوضوع الثاين

 30-18: 18؛ لوقا 30-16: 19مّّت : املقاطع املوازية

ال بطريقة الودل  ىل ملكوت يسوع املس يح ا  قّصة "الرجل الغين" مرتبطة بشلٍك مبارش ابلفقرة السابقة. ال يدخل اال نسان ا 

ميان الطفل. دلينا هنا رجٌل يظّن أ نّه يس تطيع أ ن يدخل بطر  ميان متواضع بس يط اك  يقٍة أ خرى، ولكنّه الصغري، أ ي اب 

حباط يف الهناية. حبسب مّّت  أ نّه  22: 10، اكن هذا الرجل "شااّبً"، ولكنّنا نعرف أ يضًا من مرقس 20: 19يُصاب اب 

(. 20: 24؛ 13: 23أ نّه اكن "رئيسًا" )الراحج أ نّه اكن عضوًا يف جملس الس هندرمي؛ لوقا  18: 18اكن غنيًا، ومن لوقا 

(. وحقيقة أ نّه اكن غنيًا مل تكن السبب يف عدم 19-17: 6تميواثوس 1أ مرًا خاطئًا يف ذاته )انظر  ولكّن كونه غنيًا مل يكن

نسان خمدوع ذاتيًا يف نواحٍ عديدة، وعاجز عن أ ن يرى أ نّه ال يس تطيع حتصيل احلياة ال بدية من  نّه ا  دخوهل امللكوت. ا 

 ح البرشي.خالل مساعٍ برشيّة، سواء بتحصيل الغىن والرثوات أ و ابلصال

 .31-17: 10قّصة هذا الشاب الغين احلامك يف مرقس  حبرصاقرأ  

 2السؤال 

نّه يبدو خمتلفًا عن معظم الفريس ّيني  ح أ ن هذا الشاب الغين احلامك اكن عضوًا يف جملس الس هندرمي الهيودي، فا  مع أ نّه يُرجَّ

وه ويُ  ىل أ ن يتحدن ىل ال  ظهِّروا اذلين رفضوا يسوع رفضًا اكماًل ورصحيًا، وسعوا ا  . بعد التّأ منل ةهليّ أ نّه اكذب ويفتقر ا 

نسااًن 22-17والتفكري ابل ايت  جل. هل تظّن أ نّه اكن ا  جيابية عن هذا الرَّ ، حاول أ ن تكتب قامئة بأ ربعة أ و مخسة أ ش ياء ا 

 صادقًا يف سعيه حنو احلّق؟
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(. وانتبه 23ابل ية  17ملكوت هللا" )قارن ال ية يعادل "دخول  يف هذا املقطع، يبدو أ ن "وراثة احلياة ال بدية" أ مرٌ 

ىل ال ية  ، اليت تنظر ا ىل نوال احلياة ال بدية كربكٍة تُنال يف "ادلهر ال يت" )أ ي يف عص امللكوت ال يت(. يف 30أ يضًا ا 

ىل احلياة ال بدية ابعتبارها أ مراً  جنيل يوحنا، كثريًا ما يُنَظر ا  يف هذا الس ياق، يُرى  ميتلكه اال نسان يف احلارض، ولكنْ  ا 

الرتكزي عىل الناحية املس تقبلية للحياة ال بدية، يف ملكوت املس يا. ويف احلالتني، بركة احلياة ال بدية يه فقط لذلين 

مياهنم بشلٍك اكمل به يف ما يتعلَّق خبالصهم من خطاايمه.  يؤمنون ابلّرّب يسوع املس يح، أ ي اذلين يضعون ا 

 قراءة: 

أ س ئةل عديدة بشأ ن تفسريه الصائب. بعد أ ن حاولَت اال جابة عن السؤالني السابقني وحدك، اقرأ  يثري هذا املقطع 

 .31-17: 10التفسري التايل ملرقس 

 31-17: 7تفسري مرقس 

ليه من أ جل أ ن يرث احلياة ال بدية. يضع  ىل يسوع بسؤاٍل مّعا حيتاج ا  يدور هذا املقطع حول شاّبٍ أ ىت ا 

(، 15-14: 10بقصٍد بعد تعلمي يسوع عن قبول ملكوت هللا كطفل )مرقس  البشري مرقس هذه القّصة

ىل ملكوت هللا بطريقٍة أ خرى. اكن هذا الرجل  يضاحًا سلبيًا عىل اذلين يسعون لدلخول ا  م لنا ا  ليقّدِّ

(، والراحج أ ن هذا عىن أ نّه 18: 18(، واكن "رئيسًا" دينيًا )لوقا 23: 18الشاب "غنيًا جدًا" )لوقا 

(، وهو الهيئة احلامكة الهيودية اليت ّتمّت 20: 24؛ 13: 23ضوًا يف جملس الس هندرمي )لوقا اكن ع

ابلشؤون ادلينية للهيود. واٌّض أ نّه اكن يظّن أ نّه اكن حييا حياة يس تحّق بسبهبا أ ن ينال "احلياة ال بدية"، 

 ولكّن يسوع ساعده لريى أ نّه مل يكن فاضاًل وصاحلًا ابلقدر اذلي اعتقده.

م ال ية ال وىل يف القصة اخللفية الالزمة اليت  .17: 10مرقس  السؤال عن وراثة احلياة ال بدية: تقّدِّ

جيابية عديدة ميكن  تساعدان يف فهم احلديث والتفاعل الذلين دارا بني يسوع املس يح والغين. مثّة أ موٌر ا 

ىل يسوع، مما يشري ىل أ نّه اكن متلهفًا ل ن يمتكَّن من  قولها عن هذا الّشاّب. أ واًل، "ركض" هذا الرجل ا  ا 

جعابه به )عىل خالف القادة  ىل احرتامه ليسوع وا  احلديث مع يسوع. واثنيًا، "جثا" ليسوع، مما يشري ا 

ىل يسوع "ليجّربوه"(. واثلثًا، خاطب يسوع بـ"أ هّيا املعمّلِّ الصاحل". مع أ نّه  ادّلينينّي ال خرين اذلين أ توا ا 

" )يف اليواننية "ديداساكلوس" كثريًا ما اكن يسوع خيُ  (، فليس من موقعِّ didaskalos -اَطب بـ"معمّلِّ

ىل يسوع سؤااًل صادقًا، وليس يف  أ خر يُرى فيه أ حٌد خياطب يسوع بـ"املعمل الصاحل". رابعًا، وّجه ا 

ى يسوع بسؤاهل.  الس ياق ما يُظهِّر أ نّه اكن يتحدَّ

ال بدية؟" حبسب الفهم الهيودّي، "وراثة احلياة ال بدية"  اكن سؤال هذا الشاب: "ماذا أ معل ل رث احلياة

ىل امللكوت املس ياين املس تقبّل )انظر دانيال  ماكبيني 2؛ 2: 12تتطلَّب قيامة الشخص وقبول دخوهل ا 

، حيث تلكَّم يسوع عن "احلياة ال بدية" يف "ادلهر ال يت". وذلا، فقد 30: 10الحظ مرقس  5(.9: 7

ليه يف موقع أ خر بـ"وراثة اكنت "وراثة احلياة  ىل ملكوت هللا، املُشار ا  ال بدية" تعبريًا ياكئف ادلخول ا 

                                              
به قائاًل:  5 خالل الثورة املاكبية اليت حصلت يف القرن الثاين قبل امليالد، أ جاب شاٌب هيودي وهو يلفظ أ نفاسه ال خرية اذلي اكن يعّذِّ

ماكنك أ ن تأ خذ منّا حياتنا هذه، ولكّن مكل العاملني س يقمينا حلي ذا ُمتنا يف سبيل رشيعته" )ماكبينّي "... اب   (.9: 7اٍة أ بدية، ا 
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(. العهد اجلديد 21: 5؛ غالطية 50: 15؛ 10، 9: 6كورنثوس 1؛ 34: 25امللكوت" )انظر مّّت 

ميان ال طفال من أ جل نوا ىل يسوع اب  ال ابجمليء بتواضع ا  ل واٌّض بأ ن اال نسان ال يس تطيع أ ن يعمل هذا ا 

(. ولكّن سؤال الشاب الغين يف 14-13: 1؛ كولويس 3: 3؛ يوحنا 15: 10الوالدة الثانية )مرقس 

يكشف حقيقة أ نّه ال يفهم الهنج السلمي، كام يظهر من سؤاهل: "ماذا أ معل ل رث احلياة  17: 10مرقس 

قاق نوال احلياة ال بدية؟" العهد اجلديد واٌّض بأ نّه ليس من يشٍء ميكننا أ ن "نعمهل" من أ جل اس تح

ال بدية. نوال غفران هللا واحلياة ال بدية ال حيصل بسبب ما "نعمهل"، فهام هبة جمانية ُمعطاة من نبع نعمة 

 هللا.

رّد يسوع ال ّويل بشأ ن َمن هو صاحل: طبعًا أ درك يسوع أ نّه ابلرمغ من احرتام  .19-18: 10مرقس 

جدًا يف فهمه لطريقة نوال اخلالص. فقد حيتاج أ واًل ل ن الشاب الشديد ليسوع، فقد اكن خمدوعًا وخمطئًا 

يرى نفسه خاطئًا غري مس تحّق، ليس تطيع أ ن يأ يت ا ىل هللا بناًء عىل النعمة، ال الاس تحقاق الشخيص. 

وذلا، اس تغل يسوع اس تخدام هذا الرجل اللكمة "صاحل" يف حتيته هل )"أ هيا املعمّل الصاحل"(. ومن دون 

نّه ليس صاحلًا بصحي العبارة، وّجه هل سؤااًل يس تحّق التفكري: "ملاذا  أ ن يقول يسوع لهذا الشاب ا 

تدعوين صاحلًا؟" )مل يكن يسوع يستبعد حقيقة أ نّه صاحل، واحلقيقة يه أ ن سؤال يسوع دفع الشاب 

لهًا.( ليس البرش "صاحلني" حقًا، فاهلل  ن اكن يسوع "صاحلًا"، فال بّد أ نّه اكن ا  هو الصاحل للتفكري بأ نّه ا 

الوحيد. هل اكن هذا الشاب يظّن أ نّه اس تثناء لهذه القاعدة؟ لكونه رئيسًا دينيًا، ال بّد أ نّه اكن يعرف 

شعياء  مثاًل:  6: 64التعلمي الكتايب ال سايس يف العهد القدمي عن كون اال نسان خاطئًا، مثلامً يُرى يف ا 

 .""وقد رصان لكّنا كنجٍس، وكثوب عّدة لكن أ عامل بّران

ل ن أ حد أ هداف رشيعة العهد القدمي اكن مساعدة الناس عىل أ ن يروا أ هّنم ال يعيشون حبسب مقياس بّر 

ىل أ ن النّاس يدخلون  هللا، لفت يسوع انتباه هذا الشاب لعدٍد من الوصااي العرشة. مل يكن يسوع يشري ا 

نسان حفظها بشلٍك السامء حبفظ الوصااي العرشة. بل اكن جعز اال نسان عن حفظ الرشيعة، ل   نّه مل يأ تِّ ا 

ىل نعمة هللا والرب املبين عىل اال ميان اذلي س بق أ ن ُأعلِّن 2-1: 14اكمل )مزمور  (، هيدف دلفع الناس ا 

 (.6: 15ال براهمي )تكوين 

اخنداع الشاب وحتّدي يسوع: أ كَّد الشاب عىل أ نّه حفظ لك هذه الوصااي "منُذ . 22-20: 10مرقس 

ثانية عرشة تقريبًا، حني اكن ال والد الهيود حيتفلون بـ"ابر متصفاه" أ و "ابر مصواه" حداثته" )يف سن ال 

]"ابن الوصية" أ و "ابن الرشيعة"[، فيبدأ ون بتحمنل مسؤولية حفظ الرشيعة(. ولكنَّ ا حساسه ابلرب 

دة اليت ذكرها يسوع، ل ن مّّت  ن لنا قوهل: "ه 20: 19اذلايت جتاوز الوصااي املُحدَّ ذه لكها حفظهتا يدّوِّ

 منُذ حداثيت، مفاذا يعوزين بعُد؟" )بلك حرٍص وحامٍس قليبٍّ 

ًا يف موقفه، ل ن مرقس  ّن يسوع "أ حبّه." هذا يعين أ ّن  21: 10واٌّض أ ن الشاب مل يكن متكرّبِّ يقول ا 

ببساطة الشاّب يف الغالب اكن حيرتم رشيعة هللا، وأ نّه سعى فعاًل ل ن حييا حياته حبسب الرشيعة. ولكنّه 

اكن خمدوعًا بشأ ن مدى عدم وفائه مبتطلبات مقياس هللا للرب. هل اكن حقًا مس تعدًا ل ن يعمل ما يطلبه 

دراك أ ّن الس تعداده بأ ن يطيع هللا حدودًا، طرح يسوع عليه  هللا منه همام اكن؟ وملساعدة الشاب يف ا 

طلَب منه. اكن القول يُ ما ٍء ولكَّ سؤااًل يساعده يف أ ن يرى أ نّه مل يكن مس تعدًا ل ن "يعمل" أ يَّ يش

"اذهب بع لكَّ ما كَل وأ عطِّ الفقراء" من أ جل أ ن يأ يت ويتبع يسوع مطلبًا عاليًا يفوق قدرة هذا الشاب. 
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اكن يسوع قد اختار هذا الامتحان )ال امتحااًن أ خر( ل نّه اس تطاع أ ن يرى قلب الرجل ويعرف أ ن 

موقف الشاب بقوهل: "فاغمت عىل القول، ومىض حزينًا، ل نّه اكن  أ مالكه وغناه متلُكُه. وقد عربَّ مرقس عن

 (.22: 10ذا أ مواٍل كثرية" )مرقس 

ّن يسوع مل يكن حياول أ ن يعمّلِّ بأ ن عىل اال نسان أ ن يبيع لك أ مالكه ال رضية ليصري  وللتوضيح نقول ا 

هل حياة أ بدية بناًء عىل ما تلميذًا هل، فمك ابحلري هبدف أ ن يرث احلياة ال بدية. أ راد الرجل أ ن تكون 

ىل نقطة ينبغي أ ن يرى عندها أ ن "العمل" لن ميكن أ ن ينجح.  يس تطيع "معهل"، وقد أ وصهل يسوع ا 

 مفقياس هللا للطاعة ال يتجاوز قدرته حفسب، بل ويتجاوز رغبته عىل اخلضوع هل أ يضًا.

ىل امللكوت: بعد أ ن غادر الش. 25-23: 10مرقس  اب الغين، علَّق يسوع بقوهل صعوبة دخول ال غنياء ا 

ىل ملكوت هللا!" مل يكن يسوع بالكمه هذا يقصد أ ّن  أ مام تالميذه: "ما أ عرس دخول ذوي ال موال ا 

ىل  ال غنياء ال ميكهنم أ ن خيلصوا، ولكّن مقصده هو أ ن ال غنياء كثريًا ما يشعرون ابالس تقاللية )ومييلون ا 

ذا ال يرون أ نفسهم خطاة ال اجلهد الشخيص يف أ مور احلياة(، ورمبا يكون ون متّصفني ابلرّب اذلايت، ا 

يس تحقون الغفران ورجاؤمه الوحيد هو نعمة هللا. الكمه هذا حريَّ تالميذه، ل هّنم اكنوا يتبعون التفكري 

ىل  ر يسوع فكرة صعوبة دخول غيّن ا  الهيودي الّشائع بأ ن الغىن عالمة عىل قبول هللا للشخص. وقد كرَّ

ىل مثل هيودّي يوّّضِّ ما 25-23الث مّرات يف ال ايت ملكوت هللا ث ، وشّدد عىل هذا ال مر ابال شارة ا 

برة اخلياطة اليت اكنت معروفة يف ذكل الوقت(. اكن  ماكنية مرور مجل عرب ثُقب ا  هو مس تحيل )وهو ا 

ن اكنوا سيس متّرون يف اتّبا هّنم ال القصد من هذا أ ن يؤكِّّد لتالميذه رضورة أ ن يكون والؤمه هل، وا  عه، فا 

يس تطيعون معل هذا بيامن مه منشغلون ابل مالك ال رضية والغىن يف الوقت نفسه. )التطبيق، ليست 

القضية هنا مقدار ما ميلكه اال نسان، بل ما اذلي حييا ل جهل؟ هل يسوع هو صاحب ال ولوية يف 

 حياته؟(

ياء: اكن التالميذ منذهلني جدًا حرية التالميذ بشأ ن الكم يسوع عن الغىن وال غن  .27-26: 10مرقس 

من منظور يسوع جتاه ال غنياء، حّّت أ هنم تلكّموا بغري تفكري أ و رويّة قائلني: "مفن يس تطيع أ ن خيلص؟" 

ىل أ هّنم  ن اكن النّاس حبسب الثقافة الهيودية أ غنياء بسبب بركة هللا علهيم )مما يشري ا  وبلكامٍت أ خرى، ا 

(، فأ ين رجاء لل خرين؟ عكس سؤاهلم شالًك من أ شاكل الهوت الثواب اكنوا حييون ابلرّب والاس تقامة

نساٌن ما انحجًا، فال بّد أ ن ذكل  ن اكن ا  َّم ويعاين، فال بّد أ نّه أ خطأ ، وا  نسان ما يتأ ل ن اكن ا  والعقاب: ا 

: لكونه عاش حياة تُريض هللا. ولكّن هذا ليس الهواًت كتابيًا حصيحًا. وقد أ جاب يسوع التالميذ بقوهل

نسان، فقريًا اكن 27: 10"عند النّاس غري مس تطاع، ولكْن ليس عند هللا" )مرقس  (. ابلنس بة للّكِّ ا 

؛ 9-8: 2أ م غنيًا، الوالدة اجلديدة )اخلالص( أ مٌر مس تحيل بناًء عىل الاس تحقاق البرشي )أ فسس 

ال هللا.6-5: 3تيطس   (. فاخلالص يش متل عىل معجزٍة ال يس تطيع معلها ا 

املاكفأ ت ال بدية احملفوظة للتالميذ ال مناء: اكن التالميذ، عىل ال قل معظمهم، . 31-28: 10مرقس 

صّيادين بسطاء، وال ميكن اعتبارمه "أ غنياء". وذلا، تلكَّم بطرس قائاًل: "ها حنُن قد تركنا لكَّ يشٍء 

اكن يسوع قد علَّمهم يف (. 27: 19وتبعناك!" أ راد بطرس أ ن يعرف اجملازاة اليت ميكنه توقنعها )انظر مّّت 

(. وقد أ دركوا أ ن اال نسان ال ينتفع شيئًا لو رحب 38-34: 8السابق عن تلكفة التلمذة )ارجع ا ىل مرقس 

العامل لكه )يف هذه احلياة( ولكْن خرس نفسه )مبعىن أ نّه "افتقر"( يف عص امللكوت ال يت. اكن علهيم أ ن 
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 يسوع عىل سؤال بطرس مؤكِّّدًا عىل أ هّنم س ُياكفَأ ون ماكفأ ة يتبعوه هبذه العقلية وهذا الالزتام. وقد ردّ 

(. همام اكنت تضحياّتم ل جهل ول جل اال جنيل يف هذه احلياة، 30-29جيّدة "يف ادلهر ال يت" )ال يتان 

ضون مبا س يكس بونه يف ملكوت هللا املس تقبّّل. يتعلَّق وعد يسوع ابملاكفأ ت الروحية، وليس  فا هنم س ُيعوَّ

ضافة ا ىل "احلياة ال بدية"، اليت سينالها لك املؤمنني احلقيقينّي. ولكّن قوهل "مع ال رضية ، وس يكون هذا ا 

( ذكَّرمه بأ ن املاكفأ ت ختّص بشلٍك أ سايّس املس تقبَل، وبأ ن رحةل التلمذة ما بني 30اضطهادات" )ال ية 

اكفأ ت يف ملكوت هللا احلارض وعص امللكوت فس تكون مرصوفًة ابلضيق والصعوبة. وذلا، س تكون امل

مبنية عىل مدى الالزتام والتكريس ليسوع املس يح واتّباعه بأ مانة. ومجةل يسوع ال خرية )"ولكْن كثريون 

رون أ ولني"( اكنت تذكريًا جداّيً يثري شيئًا من الك بة، حيث ستنقلب  أ ّولون يكونون أ خرين، وال خِّ

الغىن واملال وال مالك يف املُقّدمة أ مام يسوع يف  "ماكنة" البعض يف زمن امللكوت ال يت. فاذلين يضعون

هذه احلياة، وابلتايل يكس بون ماكنًة اجامتعية معيَّنة ومركَز نفوٍذ وتأ ثري نتيجة هذه املاكنة، سريون الغىن 

ىل اذلين وضعوا يسوع أ واًل يف هذه احلياة.  ال بدي يذهب ا 

 3السؤال 

ج الهيودية الناموس يّة. حبسب نظرة واعتقاد هذا الشاب، شعر أ نّه يس تحق واٌّض أ ن أ فاكر هذا الرئيس الشاب اكنت نتا

ىل أ نّه اكن أ مينًا يف حفظها )ال ية  احلياة ال بدية بفعل حياته الصاحلة اليت عاشها. حفني متّت مواهجته ابلوصااي، أ شار ا 

فران أ مام هللا، وأ نّه حباجة خلالص هللا غري مس تحّق للغ عوبًة يف أ ن يرى نفسه خاطئًا رديئاً (. واٌّض أ نّه اكن جيد ص20

نسان أ ن ؟ 21: 10كهبٍة. كيف تساعد هذه املالحظة يف رشح املطلب اذلي قّدمه يسوع هل يف مرقس  هل ينبغي لال 

 يتخىلَّ عن لك أ مالكه ليخلص؟

 

 

 

)وابلتايل كون هذا  واس تحسانه حبسب الاعتقاد الهيودّي يف زمن يسوع، اكن الناس يعادلون ما بني الغىن وقبول هللا

الغين ابرًا(. كثريون يف تكل ال اّيم اكنوا يرون أ ّن الغين، خاصًة اذلي اكن حياول أ ن حييا حبسب الرشيعة، سينال احلياة 

ذ عمّل بعكس ما اكن  ى هذا النّوع من التفكري، وهو ما حريَّ التالميذ، ا  ىل ملكوت هللا. ولكّن يسوع حتدَّ ال بدية ويدخل ا 

 (.26ط النّاس )الحظ ال ية شائعًا وس

 4السؤال 

ىل ملكوت هللا؟ حاول أ ن تدمع جوابك من النّص.  ن لك ال غنياء س يعجزون عن ادلخول ا  هل حياول يسوع أ ن يقول ا 

ن مل يكن هذا ما حياول قوهل، مفا اذلي حياول قوهل بشأ ن ال غنياء؟  ا 
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 5السؤال 

يس الشاب الغين. فبيامن مل يكن ذكل الشاب مس تعّدًا ل ن يتخىلَّ عن اكن االثنا عرش اذلين تبعوا يسوع عىل عكس الرئ 

لّك ماهل وأ مالكه حني ُطلِّب منه أ ن يفعل ذكل، ختىلَّ االثنا عرش معليًا عن لّكِّ يشء ليتبعوا يسوع. ولكْن هل خرسوا 

 ليكس بوه؟ هل ؟ ما اذلي اكن ينتظرمه31-28: 10هذا السؤال يف ضوء مرقس فعاًل بعملهم هذا؟ كيف جتيب عن 

 ينطبق هذا الوعد عليك اليوم أ يضًا؟

 

 

 

نباء يسوع الثالث عن أ مله وموته ال تيني )مرقس : املوضوع الثالث  (34-32: 10ا 

 34-31: 18؛ لوقا 19-17: 20مّّت : املقاطع املوازية

: 8ع اال عالننَي السابقني يف مرقس ينئب يسوع للمّرة الثالثة وال خرية ابل مل واملوت الذلين ينتظرانه يف أ ورشلمي. )قارن م

." ُأنئب نقطة هنا: "وسيمّت لكن ما هو مكتوٌب ابل نبياء عن ابن اال نسان 31: 18(. ويضيف لوقا 32-30: 9و 31-33

شعياء 22بأ مل وموت املس يا يف العهد القدمي )انظر مزمور  أ يضًا قائاًل  34: 18لوقا  (. ويضيف26: 9؛ دانيال 53؛ ا 

ن اال  "مل يفهموا من ذكل شيئًا، واكن هذا ال مر ُمخفًى عهنم، ومل يعلموا ما قيل." مفع أ هّنم فهموا اللكامت اليت ثين عرشا 

ىل  اس تخدهما يسوع، فا هنم مل يس توعبوا كيف ميكن أ ن يُسملَّ يسوع، وهو اذلي اكنوا يؤمنون بأ نه املس يا املوعود به، ا 

 ال مم ويُقتَل. يأ يد

 6السؤال 

ة  32ن تفاصيل هذا اال عالن شبهية بتفاصيل اال عالننَي السابقني، الحظ أ ن ال ية مع أ ن الكثري م ترمس صورة معرّبِّ

ك يف ذكل الوقت. يف ضوء هذه ال ية، كيف تصف موقف يسوع واالثين عرش وال خرين لـ"املشاعر " اليت اكنت تتحرَّ

 اذلين اكنوا يتبعوهنم؟ ماذا تتعملَّ عن يسوع من هذه اللكامت؟

 

 

 

ْف )مرقس  مركزيطلب يعقوب ويوحنا : وضوع الرابعامل  (45-35: 10الرشَّ

 27-24: 22؛ لوقا 28-20: 20مّّت : املقاطع املوازية

ظهار بعض النضوج، وأ ن  ذ اقرتبوا من أ ورشلمي، صار همّمًا ال ن أ كرث من أ ي وقٍت مىض بأ ن يبدأ  االثنا عرش يف ا  ا 

اسب مع كوهنم تالميذه. ولكنّنا لل سف نرامه يعملون عكس ذكل متامًا. فهم يتجّمعوا حول يسوع، ويتصَّفوا بطريقة تتن

يفكِّّرون مبصاحلهم اذلاتية، ويفتقرون متامًا للوحدة يف ما بيهنم. وابلرمغ من حتذيرات وتنبهيات يسوع بأ نّه اكن سائرًا حنو 

ىل أ   ىل قبوهل ملاكً. نتيجة لهذا، ال مل واملوت، مل يس تطع التالميذ منع أ نفسهم من التفكري بأ ن وصوهلم ا  ورشلمي س يقود ا 



ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء  140الصفحة  52-13: 10: مرقس 3ادلرس التاسع: رحةل يسوع ا   

 

 

الرشف يف "جمد"  مراكزبيامن اكنوا ينتظرون اجملد ال يت. اكن مطلهبم بأ ن يُعطوا الرشف  مراكزنرامه يتسابقون لنوال 

 .38: 8( يعين جمد ملكوته، كام يُفهَم من مرقس 37يسوع )ال ية 

 7السؤال 

ضاكنت "الك س" و"الصبغة" )املعمودية( ال  لهيام هام ال مل اذلي اكنوا سيتعرَّ هل، واذلي س ينهتيي  ونلتان اكن يسوع يشري ا 

ىل ال ايت 8: 75مبوته )انظر مزمور  ، ملاذا برأ يك رّد يسوع هبذه الطريقة عىل مطلب يعقوب 40-35(. ابلنظر ا 

 ة يف امللكوت؟رض واملاكفأ ت املس تقبليّ اويوحنا؟ ماذا نتعملَّ من هذا بشأ ن الزتامنا وتكريس نا يف احل

 

 

 

. الاحتاكك اذلي نشأ  بني التالميذ نتيجة ما طلبه يعقوب ويوحنا 45-41: 10ما يقوهل الرب يسوع يف مرقس  الحظ

دفع يسوع ل ن يعيدمه ا ىل غرفة الصف ليعيد هلم رشح درس "العظمة احلقيقية". اكن هذا ادلرس شبهيًا مبا نراه يف مرقس 

9 :33-37. 

 8السؤال 

يضاحية هلم. ولكنّه يس تخدم ال ن 9سابقة، يف مرقس  يف مناس بةٍ  ، أ خذ يسوع ودلًا صغريًا وأ وقفه أ مام التالميذ كصورة ا 

يضاحية أ خرى. ما الصورة اال يضاحية اليت يس تخدهما ال ن؟ كيف يعّزز هذا ما اكن حياول أ ن يعلّمه؟  صورة ا 

 

 

 

هنا أ ن يكون اال نساُن خادمًا لل خرين. القادة اذلين تنهتيي هذه الفقرة بتذكري يسوع هلم بشأ ن ماهية "العظمة" احل  قيقيّة: ا 

موا ذواّتم ل جل النّاس اذلي م يسوع املس يح  نيتبعون يسوع املس يح ينبغي أ ن يسعوا ل ن يقّدِّ ُدعوا خلدمهتم. وقد قدَّ

فديًة عن كثريين" )مرقس نفسه ك عظم مثاٍل عىل هذا: "ل ّن ابَن اال نسان أ يضًا مل يأ تِّ لُيخَدم، بل ليخدم وليبذل نفسه 

10 :45.) 

 

 

 (52-46: 10ا ميان ابرتاميوس ال معى )مرقس : املوضوع اخلامس

 43-35: 18؛ لوقا 34-29: 20مّّت : املقاطع املوازية

 أ معى يُدعى ابرتاميوس، وهو ما ليَس مصاَدفًة أ ن يكون املشهد ال خري يف ادلراما قبل وصول أ ورشلمي هو شفاء رجلٍ 

 نة أ رحيا.حصل قرب مدي 



ىل أ ورشلمي ملاكبدة املوت، اجلزء  52-13: 10: مرقس 3ادلرس التاسع: رحةل يسوع ا   

 

 141الصفحة 

 

 9السؤال 

ىل ال ايت  ميان ابرتاميوس؟48-46ابلنظر ا  ىل ا   ، ما ال مور اليت تشري ا 

 

 

 

 10السؤال 

ذًا سأ هل الرب يسوع: "ماذا تريد أ ن أ فعل بك؟" هل ترى أ ي ارتباط بني  واٌّض أ ن ابرتاميوس اكن رجاًل أ معى. فلامذا ا 

ىل م  .(21-17: 8رقس هذه القّصة وحال التالميذ؟ )رمبا عليك أ ن ترجع ا 

 

 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بص  فتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

 الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت لدلرس التاسع 142الصفحة 

 

 

 دلرس التاسعلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

 ، ما الفكرة اليت أ راد يسوع أ ن يوصلها ابس تخدامه صورة الودل اال يضاحية؟16-13: 10يف مرقس 

ىل ملكوت هللا س يصريون أ والدًا مّرة أ خر  .أ    ى.اذلين يدخلون ا 

 يف ملكوت هللا، س يكون ال والد مه احلاّكم. .ب

ميان ال طفال البس يط، اذلي ال تعقِّّده الكربايء والاعرتاضات الفلسفية، وهذا ميثِّّل صورة لذلين يدخل .ج  ونللودل ا 

 امللكوت ابال ميان بتواضع.

 .ال والد اذلين ابركهم الرب يسوع مه الوحيدون اذلين سيُسَمح هلم بأ ن يدخلوا ملكوت هللا .د

 

 2السؤال 

، وأ ّن رئيس الراحج أ ن الشاب اذلي سأ هل عام عليه معهل لريث احلياة ال بدية اكن عضوًا يف جملس الس هندرمي الهيودي

 ؟صواب أ م خطأ   الكهنة أ رسهل لميتحن يسوع.

 

 3السؤال 

راثة احلياة حبسب مالحظات ادلرس بشأ ن الرئيس الشاب الغين، أ ي من اجلَُمل التالية تعطي وصفًا حصيحًا لـ"و 

 ال بدية"؟ )مالحظة: قد يكون هناك أ كرث من جواب صائب.(

ىل ملكوت هللا". .أ    وراثة احلياة ال بدية يف هذا املقطع تعادل جوهراًي "ادلخول ا 

ىل الناحية املس تقبلية للقيامة لنوال احلياة ال بدية يف  .ب وراثة ملكوت هللا يف هذا املقطع تتطلَّع بشلٍك أ سايس ا 

 .ملكوت املس يا

ميانه أ واًل بأ ن يسوع املس يح هو الوحيد اذلي خيلِّّصه من  .ج من أ جل وراثة احلياة ال بدية، عىل اال نسان أ ن يضع ا 

 اخلطية.

 املس تعّدين ل ن يتخلَّوا عن أ مالكهم وأ مواهلم بأ ن يرثوا احلياة ال بدية. غري لن يُسَمح لل غنياء .د

 

 4السؤال 

العرشة، ل نّه بطاعة وصااي ورشائع هللا ال مل الوحيد لنوال اخلالص عملَّ يسوع الشاب برضورة أ ن يطيع الوصااي 

ىل السامء.  ؟صواب أ م خطأ   واذلهاب ا 

 



 الاختبار اذلايت لدلرس التاسع

 

 143الصفحة 

 

 5السؤال 

)ضع عالمة أ مام لك اال جاابت  ص" مس تحيل النوال عند الناس، ولكنّه مس تطاع عند هللا؟الما سبب كون "اخل

 الصائبة.(

نسان يس تطيع أ ن حييا اخلالص مس تحيل النوال عند الناس، ولكنّه مس تط .أ   اع عند هللا، ل نّه ليس من ا 

 حبسب معيار هللا للرّب بشلٍك اتّم.

عطاء الناس "الوالدة اجلديدة" .ب يتطلب  اخلالص مس تحيل النوال عند الناس، ولكنه مس تطاع عند هللا، ل ّن ا 

 معل الروح القدس.

ري هبا فنّاس ال ميلكون أ يّة وس يةل للتكاخلالص مس تحيل النوال عند الناس، ولكنّه مس تطاع عند هللا، ل ن ال  .ج

 عن اخلطااي اليت ارتكبوها.

اخلالص مس تحيل النوال عند الناس ولكنّه مس تطاع عند هللا، ل ّن الناس خطاة ابلوالدة )ابلطبيعة( وكذكل  .د

 ابخلطااي الشخصّية اليت يرتكبوهنا.

 

 6السؤال 

ول جل اال جنيل سينالون ماكفأ ة مضاعفة مئة مّرة يف هذه حبسب يسوع املس يح، اذلين تركوا كنوزمه ال رضية ل جهل 

 ؟صواب أ م خطأ   .يف ادلهر ال يت احلياة ال بديةاحلياة، وسينالون 

 

 7السؤال 

ن يسوع اكن "يتقّدهمم". ما مغزى هذه العبارة؟ ان البشري مرقس ا  نباء الرب يسوع الثالث بأ مله وموته ال تيني، خيربِّ  يف ا 

 نوا يتجادلون بشأ ن َمن هولتالميذ االثين عرش، وذلا أ راد أ ن يسري وحده، ل هنم اكاكن يسوع غاضبًا عىل ا .أ  

 ال عظم بيهنم.

 بيهنم. فامياكن التالميذ يسريون ببطء شديد، ل هّنم اكنوا يتجادلون  .ب

 مل يكن التالميذ يمتتّعون بصّحة جسديّة جيّدة كيسوع، وذلا مل يكونوا يس تطيعون جماراته. .ج

ىل تصممي يسوع عىل أ ن يصل ا ىل هدفه، كام أ شارت ا ىل عدم خوفه من مواهجة ال مل أ شارت هذه العبار  .د ة ا 

 اذلي اكن ينتظره.

 

 8السؤال 

الرشف جبانب يسوع انبعًا من ذكر املاكفأ ت قبل فرتٍة قصرية يف  مركزيرمبا اكن مطلب يعقوب ويوحنا ابجللوس يف 

 ؟صواب أ م خطأ   .31-28: 10مرقس 

 



 الاختبار اذلايت لدلرس التاسع 144الصفحة 

 

 

 9السؤال 

 الرشف جبانب يسوع؟ مركزيالتالميذ العرشة ال خرون حني مسعوا يعقوب ويوحنا يطلبان مباذا شعر 

 ندموا عىل أ هنم مل يفكِّّروا هبذا ال مر وعىل أ هنم مل يس بقوا فيطلبون هذا ال مر من يسوع. .أ  

 اكنوا فرحني ل جل يعقوب ويوحنا، واكنوا يأ ملون أ ن يعطهيام يسوع ما طلباه. .ب

ىل ملكوت هللا س ُيعطى حضكوا عىل ما طلبه يعقو  .ج ذ اكنوا يعرفون أ ن لك من دخل ا   .رشف مركزب ويوحنا، ا 

 اغتاظوا بسبب يعقوب ويوحنا الذلين أ رادا أ ن يُكرما أ كرث من التالميذ ال خرين. .د

 

 10السؤال 

ىل يسوع طالبًا املعونة، ما اللقب اذلي اس تخدمه ليدعو به يسوع؟  حني رصخ ابرتاميوس ال معى ا 

 ن هللا".دعا يسوع "اب .أ  

 دعا يسوع "ابن اال نسان". .ب

 دعا يسوع "ابن داود". .ج

 دعا يسوع "املس يح، ابن هللا احلي". .د



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس التاسع

 

 145حة الصف

 

 ادلرس التاسعس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

نسان أ ن "يودَل من فوق" أ و "يودَل اثنيًة" من أ جل أ ن يدخل ملكوت هللا. ينبغي أ ن 3: 3حبسب يوحنا  ، ينبغي لال 

كامل يسوع حديثه ورشحه ملا يُودَل والدة جديدة، والدةً  ح أ ن ، اتّض3هية هذه الوالدة يف يوحنا روحية ال جسدية. واب 

(. تساعد رساةل 16: 3هذه الوالدة تتحقَّق من خالل "اال ميان به"، وبأ هنا تتعلق بنوال احلياة ال بدية )انظر يوحنا 

ص" روحيًا من عقوبة اخلطية. ولكننا ال نس تطيع حني نُودَل اثنيًة، "خنل .واجلوهري أ فسس يف توضيح هذا احلّق ال سايسّ 

ىل السامء بأ نفس نا )فنحاول أ ن نعمل ما يكفي من ال عامل الصاحلة(.  أ ن ننال هذا اخلالص مبحاولتنا أ ن نشق طريقنا ا 

ال ساس الوحيد لنوال هذا اخلالص هو "النعمة"، واملفتاح ا ىل هذا اخلالص هو "اال ميان". وقد اس تخدم يسوع صورة 

ودل الصغري اال يضاحية ل ن الودل الصغري ميكل لك ما يلزم ل جل دخول امللكوت: التواضع واال ميان. ال يقف يف طريقه ال

الكثري من ال س ئةل الفلسفية، وال هو واقع يف خف املاّديّة والسعي وراء الغىن ال ريض، وال يعميه الرب اذلايت. ميكل الودل 

ق  ميان ال طفال البس يط اذلي يصّدِّ  لكمة هللا ووعوده وبتواضع يؤمن.ا 

 2السؤال 

ىل احلق. الحظ النقاط اال جيابية التالية: ) ىل يسوع )1يبدو أ ن هذا الشاب اكن يسعى بصدٍق ا   يشري(، مما 17( ركض ا 

ظهِّر تواضعًا عظاميً فيه )خاّصة من خشٍص هو عضٌو (، مما يُ 17( جثا هل )ال ية 2ا ىل حامس ته وشوقه ل ن يتلكَّم معه، )

ا املعمّلِّ الصاحل" )ال ية 3يف جملس الس هندرمي(، ) اّيه "أ هين ( سأ ل 4(، )17( خاطب الرب يسوع بلك احرتام داعيًا ا 

ىل أ نّه اكن هيمت مبصريه املس تقبّّل: "ماذا أ معل ل رث احلياة ال بدية؟"  ( اكن خشصًا 5(، )17)ال ية سؤال صادقًا أ شار ا 

تقول  21عيص رشيعة هللا بشلٍك بشع. واٌّض أ ن يسوع شعر بصدقه، ل ن ال ية ذا أ خالٍق صاحلة فعاًل، وليس خشصًا ي

ّن يسوع "أ حبه."  ا 

 3السؤال 

نسان صاحل،  ن اكن هناك أ ّي ا  اس تخدم يسوع بلّك حمكة لكامت الشاب ال وىل )"أ هيا املعمل الصاحل"( ليثري مسأ ةل ا 

ىل أ ن هللا هو الوحيد الصاحل صالحًا اتّمًا. مل يكن  هللا. فلّك ما أ راده هو ن يسوع ينكِّر أ نّه اكن صاحلًا أ و أ نّه اكوأ شار ا 

بفكرة أ ّن هللا هو الوحيد الصاحل، وذلا س يدرك أ ن لك ال خرين خطاة وحباجة لنعمة هللا.  يفكِّّر هذا الرجل أ ن جيعل

اكن خمطئًا، وقد اكنت خطة  يبدو أ ن الشاب اكن يكفِّّر بأ نه عاش حياة صاحلة وقد اس تحّق احلياة ال بدية. لكْن واٌّض أ نّه

، خيربِّ الشاب الغين بأ ن يتخىّل عن 21يسوع بأ ن يساعده عىل أ ن يدرك أ نّه ليس ابلصالح اذلي قد يظنّه. ويف ال ية 

ّ ل  لك أ مالكه. قال هذا ل نه عرف أ ن الشاب اكن غنيًا، و ه اكن "ملتصقًا" بأ مالكه وأ مواهل. ول ن الشاب الغين اكن ن

شأ ن وضعه الصحيح أ مام هللا، أ عطاه يسوع هذا ال مر ليساعده يف أ ن يدرك افتقاره للكامل. وهكذا، مل خمطئًا وخمدوعًا ب 

نّه ينبغي للك النّاس أ ن يرتكوا أ مالكهم ليخلصوا وينالوا احلياة ال بدية.  يكن يسوع حياول أ ن يقول هل ا 

 4السؤال 

ن لك ال غنياء س ُيحرَ  ّن ما قد يبدو  27لكوت هللا. ففي ال ية مون من دخول مال حياول يسوع أ ن يقول ا  خيمت بقوهل ا 

مس تحياًل هو ليس كذكل ابحلقيقة، فلّك يشٍء مس تطاع عند هللا. وهللا يس تطيع أ ن خيلِّّص ال غنياء، وهو يفعل ذكل 

براه س أ مثةٌل كثرية عىل أ شخاٍص اكنوا أ غنياء، ومع هذا خلصوا فعاًل )مثل ا  مي(. وكذكل، يف فعاًل. ودلينا يف الكتاب املُقدَّ



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس التاسع 146الصفحة 

 

 

دة للمؤمنني اذلي19-17: 6تميواثوس 1 ن حدث أ ن اكنوا أ غنياء. ميكن أ ن تكون رغبة ، يعطي بولس تعلاميت ُمحدَّ

، يؤكِّّد يسوع 10اال نسان بأ ن يصري غنيًا مشلكة، ولكّن كونه غنّيًا قد تكون مشلكة وقد ال تكون. ويف قّصة مرقس 

ون أ هّنم نّ . فقد خيدعهم ماهلم وأ مالكهم فيظ ملكوت هللاقد حتول دون دخوهلم  عىل فكرة أ ّن ال غنياء يواهجون مشلكة

ىل نعمة هللا. )فال يتواضعونصاحلون وأ هّنم ليسوا حب رِّهجم من لك أ مام هللا.( أ و قد يثقون بقدرة أ مواهلم عىل أ ن ختُ  اجة ا 

ننا معوماً ولهذامشلكٍة يواهجوهنا، وذلا ال يشعرون حباجٍة ا ىل هللا.  نرى أ ن الفقراء اذلين يأ تون ا ىل هللا وينالون احلياة  ، فا 

ن غىن ال غنياء معّوِّق سليب هلم.  ال بدية أ كرث من ال غنياء اذلين يفعلون هذا. ومبعىن ما، ميكن القول ا 

 5السؤال 

اّيه.  قد ال ميلكون الكثري يف يؤكِّّد يسوع عىل وعده لتالميذه بأ هنم لن خيرسوا برتكهم البيوت والعائةل وال مالك يف اتّباعهم ا 

ذ س يكون هلم الكثري جدًا! ويف احلقيقة، س ُياكفَأ ون يف الزمن  وناحلياة احلارضة، ولكهّنم س يكون يف الهناية الراحبني، ا 

احلارض ويف زمن امللكوت ال يت أ يضًا. ففي احلارض، س يكون هلم عائالت، وال شك أ ن يسوع يقصد هبذا العائةل 

يسوع املس يح. ويف ادلهر ال يت، زمن امللكوت املس تقبّل، سينالون "حياة أ بدية"، وسيمتتَّعون الروحية لذلين ينمتون ل 

ن اكنوا يُعترَبون يف ادلهر احلايل "أ خرين" )ل ّن دلهيم القليل من املال وال مالك(،  بلك أ فراح ملكوت يسوع. وحّّت ا 

ذ س ميتلكون أ مالاكً روحيفا ن هذا الوضع س ُيقلَب يف ادلهر ال يت، حيث س يكونون "أ ّولني"   تفوق يف قميهتا أ مالكهم ةً )ا 

ال رضية مبا ال يُقاس(. ليست هذه الوعود لالثين عرش فقط، لكن للّكِّ واحٍد منا يتبع يسوع املس يح هبذه الطريقة أ يضًا 

ذ يقول "أ حٌد"، مما يعين أ ّن هذا الالكم ينطبق عىل لّكِّ املؤمنني(، 29)الحظ لكامت يسوع يف ال ية   .ا 

 6السؤال 

ىل تصمميه عىل أ ن يصل ا ىل هدف ىل أ نّه مل يكن خياف مواهجة ال مل هحقيقة أ ن يسوع اكن "يتقّدهمم" يف املسري تشري ا  ، وا 

ز هممته )يوحنا  رادة هللا وينجِّ : 6واملوت الذلين اكان ينتظرانه. مل يكن خائفًا، ومل يكن مرتّددًا يف تصمميه عىل أ ن يعمل ا 

ون"، مبعىن أ هّنم (. وقد اكن االث 38 راقبون يسوع، واكنوا مندهشني ملدى جشاعته )مل يروه قطّ يرتدَّد يف ينا عرش "يتحريَّ

ميانه وطاعته(. وابملقابل، فا ن اذلي اكنوا يتبعون "اكنوا خيافون". الراحج أ هّنم اكنوا مدركني للمقاومة ادلينية اليت تنتظرمه  نا 

ال ن ملعرفة من هو مس تعدٌّ ل ن يُمتَحن الوقت ا يعين مواهجهتم للمشألك. أ ىت من رجال ادلين يف أ ورشلمي، وعرفوا أ ن هذ

ميانُه. رباّم س ينبغي أ ن يتأ ملوا، بل ورمبا س ميوتون، بسبب تكريسهم والزتاهمم يف أ ن يتبعوا يسوع.  ا 

 7السؤال 

ىل أ ورشلمي، اليت ظنّو  ا أ هنا س تكون مبثابة اذّلروة. وعبارة واٌّض أ نّه اكن دلى يعقوب ويوحنا توقّعات عظمية بشأ ن رحلهتم ا 

بشأ ن جميء ابن اال نسان يف اجملد. كام أ ن يسوع اكن قد  38: 8تذكِّّر مبا قاهل يسوع يف مرقس  37"يف جمدك" يف ال ية 

رًا عن نوال املاكفأ ت يف مرقس  ث مؤخَّ لك هذه ال مور روا بأ ن فكِّّ . وذلا، اكن طبيعيًا متامًا هلم أ ن ي31-28: 10حتدَّ

كوت ومّت لتحدث قريبًا. وذلا، أ رادوا أ ن يسعوا لنوال أ مسى ماكنني يف امللكوت. )مل يفهام مطلقًا كيف س يأ يت املس  

ىل أ ن هذه املواقع واملراتب س ُتعطى  نّه لن تكون هناك مراتب ومواقع رشف، ولكّن رّده أ شار ا  س يأ يت.( مل يقل يسوع ا 

ستشهاد ل جل والهئم هل(. ومع هذا، مل يكن هلم أ ن يعرفوا َمن اذلين لذلين قد سلّموا حياّتم هلل ابلاكمل )دلرجة الا

س مينحهم هللا هذه املواقع واملراتب. ماذا نتعمّل من هذا؟ مثّة مواقع ومراتب رشف س متنَح حني س يعود يسوع يف جمده، 

ىل أ ن امالرشف الذلين طلباه وسزتيد عن كرس يي اس تعداد اال نسان  يعقوب ويوحنا. ورّد يسوع بشأ ن ال مل يشري ا 

يف الكيفية اليت س ُياكفَأ  هبا التالميذ.  طهاد وال مل، س يكون عاماًل أ ساس ياً للتسلمي الاكمل ليسوع، حّت يف مواهجة الاض 



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس التاسع

 

 147حة الصف

 

جيايب ينبغي أ ن  فمثّة يشءٌ ومع أ نه ينبغي أ ال يكون دافعنا أ ن نتنافس مع املؤمنني ال خرين لنوال أ مسى املراتب واملواقع،  ا 

نا عن املاكفأ ت اليت ينبغي أ ن حتفِّّزان عىل أ ن نتبعه بلّك قلوبنا. س يؤثِّّر هذا يف املواقع واملراتب اليت س ُنعطاها يف نتعلَّمه ه 

 امللكوت.

 8السؤال 

بدَل أ ن يس تخدم يسوع هنا ودلًا صغريًا ليوّّضِّ فكرته، يس تخدم نفسه لهذا الغرض. وقد اكن يسوع حقًا الصورة الاكمةل 

سعيه لتلقّي اخلدمة من ال خرين. ويف احلقيقة، معل هذا بأ عظم من بداًل  خدمًة حقيقيةً م ال خرين للعظمة، ل نّه خد

لالهامتم هنا هو أ ن اللكمة "فدية" ترمجة طريقة ممكنة: خدم لّك اجلنس البرشي بتقدمي نفسه "فدية" بداًل مهنم. الالفت 

رس. وقد حتقَّق هذا مبوته عىل الصليب ل جل خطاايان. وقد ل  اعبودية أ و ال للكمة تعين دفع مثٍن من أ جل حترير عبٍد من 

 .8-5: 2عىل الصليب. انظر فيليّب  اناكن المثن اذلي دفعه دمه، حاماًل لك خطااي

 9السؤال 

ميان ابرتاميوس يف ثالث خاطب يسوع بـ"ابن داود"، وهو لقب خاّص ابملس يا، اذلي ُوعِّد بأ ن يأ يت من ( 1نواحٍ: ) يُرى ا 

ىل أ نّه اكن 2(، )7مصوئيل 2د )نسل داو  ايه بأ ن يشفيه(، وهو ما يشري ا  ىل يسوع قائاًل: "ارمحين" )مناشدًا ا  ( رصخ ا 

ّن هذا الرجل رصخ أ كرث 48( تقول ال ية 3يؤمن بأ نه يس تطيع أ ن يعمل هذه املعجزة، ) حلاح ا   كثريًا،" مما يعكس ا 

ميانه. وا رصار  ا 

 10السؤال 

نسان اكن موجودًا اكن يعر  ليه. اكنت مشلكته أ نه مل يكن يس تطيع أ ن يبص. ومع لك ا  ف ما اكن هذا الرجل حباجٍة ا 

ز ما ينبغي أ ن يكون واحضًا للجميع. أ ظن أ ن هذه القّصة تتضمن معىن رمزاًي هذا، فا ن يسوع بسؤاهل  اكن يريد أ ن يربِّ

طلب يعقوب ويوحنا ملاكنة خاصة.  شيئًا ما ابلنس بة للتالميذ أ نفسهم. الحظ أ ن هذه احلادثة تأ يت مبارشًة بعد حدث

(. التالميذ أ كرث 21-17: 8فهبذا، أ ظهر التالميذ مّرة أ خرى أ هّنم اكنوا معيااًن وأ هّنم اكنوا يفتقرون للفهم )تذكَّر مرقس 

معى من ابرتاميوس ال معى! ومع هذا، كام اس تطاع يسوع أ ن يساعد ابرتاميوس يف اس تعادة بصه، هكذا يس تطيع أ يضًا 

اعد التالميذ يف اس تعادة بصريّتم. وللخري أ ن يسوع مل يفقد ال مل ابالثين عرش، كام أ نّه ال يفقد ال مل بنا اليوم، أ ن يس

وذلا ال يتخىّل عن سعيه لتغيريان. مجيعنا حباجة ملساعدة الس تعادة بصان، بصان الرويح، البص الرويح الالزم لذلين 

 مللكوت يسوع املس يح.ينمتون 

جابتك اخلاصة :11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة :12السؤال   ا 
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 دلرس التاسعلايت الختبار اذللجاابت اال  

 1السؤال 

ميان ال طفال البس يط، اذلي ال تعقِّّده الكربايء والاعرتاضات الفلسفية، وهذا ميثِّّل صورة لذلين يدخل  ج. للودل ا 

 امللكوت ابال ميان بتواضع.

 خطأ   :2السؤال 

 3السؤال 

 "ب" و"ج" صائبة، وأ ما اال جابة "د" فهيي خاطئة.اال جاابت "أ " و

 خطأ   :4السؤال 

 5السؤال 

 لك اال جاابت صائبة

 صواب: 6السؤال 

 7السؤال 

ىل تصممي يسوع عىل أ ن يصل ا ىل هدفه، كام أ شارت ا ىل عدم خوفه من مواهجة ال مل اذلي اكن  د. أ شارت هذه العبارة ا 

 ينتظره.

 صواب :8السؤال 

 9السؤال 

 ما أ كرث من التالميذ ال خرين.بسبب يعقوب ويوحنا الذلين أ رادا أ ن يُكرَ  د. اغتاظوا

 10السؤال 

 ج. دعا يسوع "ابن داود".
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 امتحان الوحدة الثانية

 1السؤال 

 الرتدند يف أ ن يقتهل، ولكنّه أ عطى وعدًا مترّسعًا أ لزمه بقتل يوحنا. اكن املكل هريودس خيىش يوحنا املعمدان وشديدَ 

 أ ؟صواب أ م خط

 2السؤال 

 هريودس اذلي أ مر بقتل يوحنا املعمدان هو هريودس أ نتيباس. ما املنطقة اليت حمكها؟

 الهيودية والسامرة .أ  

 اجلليل وبريية .ب

 الهيودية واجلليل .ج

 اجلليل وأ رض ال نباط .د

 

 3السؤال 

طعام امخلسة أ الف، مُجعت كِّ  ىل أ ن يسوع هو يف س بع سالل، والرمق س بعة يشري عن ال لك رس اخلزب الفاضةل بعد ا  ا 

 صواب أ م خطأ ؟ املكل الاكمل لل مة.

 

 4السؤال 

طعام امخلسة أ الف، أ مَر يسوع التالميذ بأ ن يعربوا البحر يف سفينة  ، ولكّن رّد ّتب عىل البحر عاصفة بيامن اكنتبعد ا 

جزة، كام يُظهِّر أ ّن قلوهبم اكنت فعل التالميذ يُظهِّر أ هّنم مل يكونوا قد تعلَّموا ادلرس الرويح املقصود تعلميه من خالل املع

ّية.  صواب أ م خطأ ؟ متقس ّ

 

 5السؤال 

جنيل مرقس ربِّ خيُ  أ ن يسوع اكن يسري عىل املاء، و"أ راد أ ن يتجاوزمه." حبسب مالحظات ادلرس، ما  48: 6ان ا 

 املقصود من هذه امجلةل؟

لهيم يف السفينة، بل أ ن يلتقي هبم عىل ال  .أ    شاطئ.اكن قصد يسوع ال صّل أ ال ينضّم ا 

 ظّن يسوع أ ن عىل الرسل أ ن يتعلّموا درسًا يف مواهجة عاصفة الرحي من دون مساعدته. .ب

 أ راد يسوع أ ن يراه الرسل سائرًا عىل املاء، حّت يعملوا ال مر نفسه. .ج

شارة ا ىل خروج  .د  ، حيث فيه عرب هللا من أ مام موىس ليعلِّن جمده.33قد تكون هذه ا 



 امتحان الوحدة الثانية 150الصفحة 

 

 

 6السؤال 

 ؟وتعين دية دلعوة يشٍء معنيَّ "قراباًن" تتضّمنماذا اكنت املامرسة الهيو 

نسان ما ال ظهار تقديره لوادليه. .أ   هّنا تعين هبًة س يعطهيا ا   ا 

نسان ليحتفظ به فال يعطيه أ و يعطي منه  .ب اكنت تشري ا ىل يشٍء يُعلَن أ نّه ُمعطى هلل، ولكّن هذا اكن عذرًا لال 

 ل خر.

ىل ال دوات وال وعية اليت اكنت تُغَسل .ج  بشلٍك حصيح، واكنت تُعترَب "نظيفًة". يشري هذا ا 

 اكن هذا هو الامس املعطى للرشيعة الشفويّة اليت اكنت تتأ لَّف من رشائع كثرية وضعها البرش. .د

 

 7السؤال 

حني طلبت املرأ ة السورية الفينيقية من يسوع مساعدّتا بشأ ن ابنهتا املسكونة بروح رّشير، أ ّجل يسوع التجاوب مع 

 نه ينبغي أ ن يأ لك البنون أ واًل، وأ نّه ليس جيداً أ ن يُؤَخذ خزُب البنني ويُطَرح للالكب. اكن معىن هذا:طلهبا، وأ خربها بأ  

طعام أ والد صور وصيدا. .أ    مل يرد يسوع أ ن ينخرط يف ا 

 أ هان يسوع املرأ ة بدعوّتا "لكبًة"، ل هّنا اكنت أ ممية )غري هيودية(. .ب

م  .ج جنيل امللكوت لذلين من شعب ا رسائيل، واكن هدف اكنت دلى يسوع أ ولويٌة يف خدمته يه أ ن يقّدِّ ا 

 معجزاته بشلٍك أ سايس الشهادة للهيود بأ نه هو املس يا.

نه ال يريد أ ن طعِّ أ راد يسوع أ ن تعرف املرأ ة أ نّه حني يُ  .د منه للالكب  يُلقى بيشءٍ م امجلوع خزبًا بطريقة معجزية، فا 

 الربيّة.

 

 8السؤال 

لك  رمز بشأ ن تقليد غسل ال يدي، قّدم عدة أ فاكر، مهنا: )ضع دائرة حول 7رقس يف مواهجة يسوع مع الفريس ّيني يف م

جابة حصيحة.(  ا 

 اّّتم يسوع الفريس ّيني بتجاهل وصااي هللا لصاحل "تقليد الناس" )الوصااي البرشية اليت وضعها الهيود(. .أ  

 ٍر ل نفسهم لئال يساعدوا وادلهيم.اّّتم يسوع الفريس ّيني ابس تخدام ممارسة "القرابن" اليت ابتكروها لتقدمي أ عذا .ب

ر يسوع الفريس يّ  .ج ر مدينة أ ورشلمي.نيحذَّ   من أ ن هللا س يدّمِّ

 وفه، بل ما خيرج من قلبه.جس اال نسان ليس الطعام اذلي يدخل ا ىل ع النّاس بأ ن ما ينّجِّ و عملَّ يس .د
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 9السؤال 

طعام ال ربعة أ الف )مرقس  طعام امخلسة أ الف؟( عن 10-1: 8ما النوايح اليت فهيا خيتلف ا   ا 

 حصلت املعجزة ال وىل يف اجلليل، بيامن حصلت املعجزة الثانية يف بيت حلم. .أ  

ىل يسوع ليطلبوا منه أ ن يصف امجلوع، وأ ما يف معجزة اال طعام الثانية  .ب يف معجزة اال طعام ال وىل، أ ىت التالميذ ا 

 فقد مجع يسوع التالميذ ليسأ هلم عن رأ هيم بشأ ن ما علهيم معهل.

 املعجزة ال وىل، غادر التالميذ املاكن بسفينة، بيامن بعد املعجزة الثانية سار التالميذ ا ىل جبل التجّّل. بعد .ج

عت اثنتا عرشة سةل من اخلزب، بيامن  .د حدى معجزات اال طعام، مُجِّ  مُجعت س بع سالل بعد املعجزة ال خرى.بعد ا 

 10السؤال 

ين أ ان،" اكن ال  صواب أ م  هو اذلي قال: "أ نت املس يح." يوحنااذلي يُدعى تلميذ حني سأ ل يسوع: "من يقول النّاس ا 

 ؟خطأ  

 11السؤال 

 قبل أ ن يدخل أ ورشلمي للمّرة ال خرية وال مّرة بأ نه اكن س ُيقتل ويقوم من املوت بعد ثالثة أ ايم. هربِّ يسوع تالميذمل خيُ 

 ؟صواب أ م خطأ  

 12السؤال 

ن اذلي يرغب بأ ن يأ يت وراءه ينبغي أ ن "ينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعين"، اكن قصده ال سايس هو  حني قال يسوع ا 

:  أ ن يعمّلِّ

ىل السامء. .أ    كيف ميكن أ ن يصري غري املؤمن مؤمنًا ويذهب ا 

رادّتم هل تسلاميً اكماًل. .ب  أ ن تالميذ يسوع )اذلين اكنوا مؤمنني( اكنوا حباجة ل ن يسلِّّموا ا 

 مياهنم، مثلام حدث مع يسوع.شهداء ل جل ا   ونأ ن لك املس يحّيني احلقيقيني س ميوت .ج

س ينبغي أ ن يلبس صليبًا حول عنقه كعالمٍة عىل  .د  .والئهأ ن املؤمن امللزتم املكرَّ

 13السؤال 

ناكر اذلات ومحل الصليب، ماذا   يسوع بقوهل: "فا ن من أ راد أ ن خيلِّّص نفسه هيلكها"؟ قصديف تعلمي يسوع عن ا 

 من حتقيق هذا، ولكنّه س هيكل يف هجمن.اال نسان اذلي حياول أ ن يكسب خالصه لن يمتكّن   أ  

ىل السامء ينبغي أ ن يتخىّل عن لك يشء.  ب  اال نسان اذلي يريد أ ن خيلص من خطاايه وأ ن يذهب ا 

ذ ال يرغب بأ ن يعاين من أ جل   ج املؤمن اذلي يفتقر للتكريس الاكمل، ولك ما يريده هو أ ن حيمي نفسه )ا 

ل الكثري من ال مور ال رضي ،الرب( يتعلَّق ابملاكفأ ت ال بدية  فامية يف هذه احلياة، ولكنّه س يخرس ميكن أ ن حيّصِّ

 املتعلقة مبلكوت هللا املس تقبّل.

ن اكن رضوراًي( س يفقد خالصه.  د  املؤمن اذلي ال يرغب بأ ن يتأ مل ويعاين ل جل يسوع وبأ ن يستشهد )ا 



 امتحان الوحدة الثانية 152الصفحة 

 

 

 14السؤال 

براهمي وموىس، وهام من خشصيات العهد  حني جتىّل يسوع عىل اجلبل أ مام تالميذه الثالثة، ظهر مع يسوع لك من ا 

 القدمي ومتثِّّالن العهد والرشيعة؟ صواب أ م خطأ ؟

 15السؤال 

صواب  عىل جبل التجّّل، مُسِّح لثالثة من تالميذ يسوع بأ ن يروا كيف سيبدو يسوع حني س يأ يت اثنيًة يف جمد ملكوته.

 ؟أ م خطأ  

 16السؤال 

، علّمهم أ ن اذلي أ راد أ ن يكون أ واًل عليه أ ن يكون "أ خر اللّك 9ية يف مرقس حني عملَّ يسوع تالميذه عن العظمة احلقيق 

 ؟صواب أ م خطأ   لللّك." خادًماو 

 17السؤال 

ن اكنت تتسبَّ  مه، كيف ميكن أ ن يكون التالميذ قد فهموا تعلميه حني عملَّ يسوع التالميذ بأ ن يقطعوا أ يدهيم ا  ب بتعرثن

 هذا؟

 .ملعىن احلريفّ ابأ ن علهيم أ ن يقطعوا أ يدهيم  فهموا أ نه يقصد .أ  

فهموا أ ن يسوع اكن يس تخدم أ سلواًب جمازاًي يف احلديث يُدعى "الرمزية"، وبأ ّن ما اكن يقصده يف احلقيقة هو  .ب

 أ ن يغسلوا أ يدهيم كطقٍس ديين.

فهموا أ ن يسوع اكن يس تخدم أ سلواًب جمازاًي يف احلديث يُدعى "املبالغة ال دبية"، وبأ ن ما اكن يقصده يف  .ج

جراءًا حاسامً يف تصحيح املشلكة أ و اخلطية.احلقيقة هو أ    ن يأ خذوا ا 

 ا أ ن يسوع اكن يعلّمهم بأ ال يلمسوا أ ي يشء "جنس" بأ يدهيم، حّت ال يتدنّسوا.و فهم .د

 18السؤال 

يف وقت خدمة يسوع املس يح ال رضية يف القرن امليالدي ال ول، اكن لك الرابّيني الهيود يعتنقون الرأ ي نفسه بشأ ن 

 ؟أ م خطأ   صواب الطالق.

 19السؤال 

ىل نظرة هللا بشأ ن  ب الفريس ّيون يسوع بسؤاٍل عن الطالق، ما أ ية العهد القدمي اليت استشهد يسوع هبا ليشري ا  حني جرَّ

 الزواج؟

براهمي عبده بأ ن يأ يت بزوجة البنه ا حساق من بنات أ قرابئه. أ وىص، حيث 4: 24تكوين  .أ    ا 

 ال يعودان اثنني، بل جسدًا واحدًا. ، اليت أ علنت أ ن الرجل واملرأ ة24: 2تكوين  .ب

نّه "يكره الطالق."16: 2ماليخ  .ج  ، حيث يقول هللا ا 

ب عىل الرجل أ ن يكتب "كتاب طالق".1: 24تثنية  .د  ، اليت توجِّ



 امتحان الوحدة الثانية

 

 153الصفحة 

 

 20السؤال 

ن لنا مّّت اس تثناء تلكّ  م يف تعلمي يسوع عن الطالق، ال تذكر قصتا مرقس ولوقا أ ي اس تثناء للهنيي عن الطالق، بيامن يدّوِّ

 ؟صواب أ م خطأ   (.porneia -عنه يسوع هو "الزىن" أ و "الالأ خالقية" )بورنيا 

 21السؤال 

 حني أ خذ ودلًا واحتضنه وأ علن: "ل ن ملثل هؤالء ملكوت هللا"؟يقصد أ ن يعلِّهنا  يسوع ما الفكرة اليت اكن

 اذلين يدخلون ملكوت هللا س يصريون أ والدًا مّرة أ خرى. .أ  

 والد مه احلاّكم.يف ملكوت هللا، س يكون ال   .ب

ميان ال طفال البس يط، اذلي ال يتّصف بتعقيدات الكربايء والاعرتاضات  .ج عىل اال نسان أ ن يدخل امللكوت اب 

 الفلسفية، بل ابلتصديق املتواضع.

 ال طفال اذلين ابركهم يسوع مه الوحيدون اذلين سيُسَمح هلم بأ ن يدخلوا ملكوت هللا. .د

 22السؤال 

أ ل عام ينبغي معهل لريث احلياة ال بدية اكن أ حد أ عضاء جملس الس هندرمي الهيودي، واكن غنيًا الراحج أ ن الشاب اذلي س

 ؟صواب أ م خطأ   جدًا.

 23السؤال 

يه أ نّه اكن يؤمن أ نّه حفظ وصااي هللا بأ مانة، وذلا فقد اكن يس تحق  17: 10مشلكة الرئيس الشاب الغين يف مرقس 

 ؟صواب أ م خطأ   احلياة ال بدية.

 24السؤال 

 يسوع؟الّرّب الرشف جبانب  مركزامباذا شعر التالميذ العرشة حني مسعوا يعقوب ويوحنا يطلبان 

 اغتاظوا بسبب يعقوب ويوحنا الذلين اكان يريدان أ ن يُكَرما أ كرث من التالميذ ال خرين. .أ  

 فرحوا مع يعقوب ويوحنا، واكنوا يأ ملون أ ن مينحهام يسوع طلبهتام. .ب

 ب ويوحنا، عارفني أ ن لك من دخل ملكوت هللا س ُيعطى موقع الرشف والكرامة.حضكوا عىل ما طلبه يعقو  .ج

 أ هنم مل يفكِّّروا هبذا ال مر، فيكونون أ ّول من يطلبوه.عىل ندموا  .د

 25السؤال 

 صواب أ م خطأ ؟ سبب رفض يسوع أ ن يشفي ابرتاميوس ال معى هو أ نّه مل يكن دليه ما يكفي من اال ميان ليُشفى.





(20: 16 - 1: 11الوحدة الثالثة: ال س بوع ال خري يف أ ورشلمي: )مرقس   

 

 155الصفحة 

 

 ال س بوع ال خري يف أ ورشلمي: الوحدة الثالثة:

 (20: 16 - 1: 11)مرقس 

ىل  يف الوحدة الثانية، وبعد اعرتاف بطرس بأ ن يسوع هو املس يح/ املس يا، أ علن الرب يسوع ثالث مّرات أ نّه ذاهب ا 

وا مما قاهل،  شني أ ورشلمي حيث اكن الرفض من القادة ادلينينّي وال مل واملوت ينتظرونه. ومع أ ّن التالميذ حتريَّ واكنوا مشوَّ

ة للحياة عن متطلَّبات  هّنم تبعوه. وعرب الطريق، أ عطامه يسوع دروسًا مغرّيِّ التلمذة احلقيقية وما بشأ ن ما اكن س يحدث، فا 

قيَّمون ابلطرق واملفاهمي ال رضّية، بل ابلتواضع واخلدمة مة احلقيقية يف عيين هللا. فمل يكن قادة امللكوت يُ تعنيه العظ

مة ل  ل خرين بروح اخلدمة احلقيقية.املُقدَّ

جنيل مرقس الامثنية )مرقس  (، واليت تمتحور حول 20: 16 - 1: 11تغّطي الوحدة الثالثة أ خر ثالثة أ قسام من أ قسام ا 

ىل أ ورشلمي، والتحّدي  أ حداث حصلت يف مدينة أ ورشلمي. فريكّز ادلرسان العارش واحلادي عرش عىل دخول يسوع ا 

لمي النبويّة املتعلِّّقة ادلينينّي، وعظته اليت تُعَرف ابمس "حديث جبل الزيتون" اذلي يتضّمن التعاذلي واهجه من القادة ا

عىل العشاء ال خري ليسوع مع تالميذه، وعىل القبض عىل يسوع والتحقيقات معه  14-12ابملس تقبَل. وتركّز ادلروس 

عالن قائد امل  : 15ئة الروماين: "حقًّا اكن هذا اال نسان ابن هللا" )مرقس وحماكامته، واليت انهتت بصلبه وموته وقيامته. واب 

جنيل يسوع املس يح ابن هللا" (، تكمتل 39 جنيل مرقس اذلي بدأ  مبقدمته الافتتاحية اليت يقول فهيا: "بدء ا  دائرة ا 

د ا ىل ميني ال ب، وأ ن التالميذ خرجوا للكرازة 1: 1)مرقس  ىل أ ن يسوع صعِّ ببشارة اال جنيل (. وخُيمَت السفر ابال شارة ا 

 (.20-19: 16ماكٍن، وأ ن الرب اكن معهم )مرقس لّكِّ يف 

 

 ُمخّطط الوحدة

ي القادة ادلينينّي: مرقس ادلرس العارش ىل أ ورشلمي وحتّدِّ  34: 12 - 1: 11: وصول يسوع ا 

 37: 13 - 35: 12: حتّدي يسوع للقادة ادلينينّي وحديث جبل الزيتون: مرقس ادلرس احلادي عرش

 52-1: 14: خيانة وتسلمي يسوع وتناُول الفصح ال خري: مرقس لثاين عرشادلرس ا

ذالهل: مرقس ادلرس الثالث عرش  20: 15 - 53: 14: التحقيق مع يسوع وحمامكته وا 

 20: 16 - 21: 15: موت يسوع عىل الصليب وقيامته: مرقس ادلرس الرابع عرش

 

 أ هداف الوحدة

 ون قادرًا عىل أ ن:عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تك

ىل أ ورشلمي تمتاميً لنبّوة زكراي  • ، وكيف أ ن يسوع صعق القادة ادلينينّي اذلين 9: 9تفهم كيف اكن دخول يسوع ا 

 حتّدوه بشأ ن تعلميه لللكمة.



(20: 16 - 1: 11الوحدة الثالثة: ال س بوع ال خري يف أ ورشلمي: )مرقس  156الصفحة   

 

 

اجمليء الثاين ليسوع املس يح، وتضع يف قلبك ادلعوة للتالميذ ال مناء بأ ن يبقوا  تس بقترشح ال حداث اليت  •

 "ساهرين" يف انتظارمه عودته."متيقظني" و

تصف خيانة يسوع وتسلميه بعد "العشاء ال خري"، وكيف فشل التالميذ يف أ ن يدمعوا يسوع بأ مانة خالل هذه  •

 الفرتة احلامسة وابلغة ال مّهّية.

 ترشح تفاصيل التحقيق واحملاكامت اليت خضع لها يسوع أ مام جملس الس هندرمي، وكيف متّكن القادة ادلينيون من •

قناع بيالطس بأ ن يصلب يسوع.  ا 

 تصف اختبار يسوع للصليب وتدافع عن حّصة قيامته. •



ي القادة ادلينينّي: مرقس  ىل أ ورشلمي وحتّدِّ 34: 12 - 1: 11ادلرس العارش: وصول يسوع ا   

 

 157الصفحة 

 

ي القادة ادلينينّي:ادلرس العارش  : وصول يسوع ا ىل أ ورشلمي وحتّدِّ

 34: 12 - 1: 11مرقس 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

ىل ال حداث اليت حصلت يف أ ورشلمي قبل القبض عىل يسوع وتعذيبه وموته.  ينظر ادلرسان العارش واحلادي عرش ا 

ب به عاّمة الشعب ابعتباره ىل أ ورشلمي، رحَّ موَر ازدادت توتنرًا حني حاول املس ّيا/ املس يح، ولكّن ال   حني وصل يسوع ا 

ىل مواهجة مس تطاةل مع القادة ادلينينّي الهيود، شغلت اكمل مرقس  أ نْ   - 27: 11خيدم ويعمّلِّ يف الهيلك. وقد قاد هذا ا 

هذا ادلرس اجلزء ال ول من القسم املتعلِّّق ابملواهجة، وبقية املواهجة س تكون موضوع ادلرس  . س نعاجل يف44: 12

 احلادي عرش.

 

ط ادلرس  ُمخطَّ

ىل أ ورشلمي )مرقس : املوضوع ال ول  (11-1: 11دخول يسوع الانتصاري ا 

 (26-12: 11عالمات يسوع النبوية دلينونة هللا عىل ا رسائيل )مرقس : املوضوع الثاين

 (34: 12 - 27: 11جدل يسوع مع القادة ادلينينّي الهيود يف ساحات الهيلك )مرقس : وضوع الثالثامل

 

 أ هداف ادلرس

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن:

ىل أ ورشلمي ل خر مّرة. •  ترشح مغزى ركوب يسوع عىل حجٍش يف دخوهل الانتصاري ا 

ق ثالثة دروس هممة عن الصالة ع  •  لَّمها يسوع لتالميذه.تتعملَّ وتطّبِّ

َ تفهم مَ  • من القادة الهيود،  هللال الكرم والكّرامني، وترشح كيف س ُيؤَخذ امتياز ومسؤولية برانمج ملكوت ث

 "الكنيسة". الحقاً ويُعطى جملموعة تالميذ يسوع اذلين س يصريون 

 د عىل مقاطع من العهد القدمي.تدافع عن عقيدة القيامة ابالعامت •

 

 (11-1: 11دخول يسوع الانتصاري ا ىل أ ورشلمي )مرقس : املوضوع ال ول

 :املقاطع املوازية

ىل أ ورشلمي يف الوقت اذلي اكن فيه  ىل أ ورشلمي من أ جل حدث دخول يسوع ا  كثريون من احلّجاج الهيود يأ تون ا 

ريكب عليه. قد يبدو الاحتفال بعيَدي الفصح والفطري. تركِّّز ال ايت الس بعة ال وىل عىل اجلحش اذلي مّت توفريه ليسوع ل



ىل أ   158الصفحة  ي القادة ادلينينّي: مرقس ادلرس العارش: وصول يسوع ا  34: 12 - 1: 11ورشلمي وحتّدِّ  

 

 

أ مرًا ال يرد يف  5-4: 21. يضيف مّّت ابلغ ال مّهيةهذا أ مرًا غري ذي أ مهية مضن تفاصيل احلدث، ولكنّه يف احلقيقة 

ىل أ ورشلميمرقس: عند دخول يسوع  )اليت ُكتِّبت يف ال صل  9: 9عىل ظهر اجلحش، متّم يسوع نبّوة ترد يف زكراي  ا 

  أ نّه اكن هناك أ اتن وحجش.(يضيف مّّت ق.م.(. )كام  500العام  حول

 1السؤال 

ىل زكراي  . ماذا تقول هذه 9: 9افتح ا 

ىل ماذا يشري هذا بشأ ن يسوع؟  ال ية؟ ا 

 

 

 

 

 

 

 

حني دخل يسوع راكبًا عىل حجش، كثريون 

اكنت هذه يه  .26: 118هتفوا: "مبارك ال يت ابمس الرّب!" اكن هذا تمتاميً لنبوة، ل ن هذه اللكامت اقتباس من مزمور 

( يعكس 10: 11)مرقس بعضهم "مباركة مملكة أ بينا داود"  ُهتافالتحية اليت س يوهّجها الناس للمس يا حني يأ يت. و 

عالنه ملاكً للمملكة اليت ُوعِّد هبا دلاود رجاءمه وتوقن  ىل أ ورشلمي س يكون متبوعًا اب  -12: 7مصوئيل 2)ع بأ ن جميء يسوع ا 

ذ ينبغي أ ن يأ يت الصليب أ واًل! اكنت دلى هللا خطة (. ولكنْ 16  خمتلفة حول كيفية جميء امللكوت ووقت جميئه، ا 

 2السؤال 

بتصوير هيلك جديد اكن الرب يبنيه، ولكّن بنّايئ الهيلك رفضوا جحر  22. تبدأ  ال ية 26-22: 118افتح ا ىل مزمور 

 الزاوية. هل ميكنك أ ن تصف ما عالقة هذا ال مر بيسوع؟

 

 

 

 

 (26-12: 11عالمات يسوع النبوية دلينونة هللا عىل ا رسائيل )مرقس : املوضوع الثاين

ن أ حداث دراٍك اتّم ابملصري اذلي اكن ينتظره، فا  م ليقّدِّ  . هو موجودتأ خذ جمراهاينبغي أ ن  القّصة مع أ ن يسوع اكن عىل ا 

 أ ن يقبهل القادة ادلينيون. نفسه لل مة بصفته املس يا املوعود به. كيف يس تجيبون؟ حّّت يُقبَل بشلٍك رمسّي، ينبغي



ي القادة ادلينينّي: مرقس  ىل أ ورشلمي وحتّدِّ 34: 12 - 1: 11ادلرس العارش: وصول يسوع ا   

 

 159الصفحة 

 

 (14-12: 11. لْعن يسوع لشجرة التني غري املمثرة )مرقس 1

 19-18: 21املقاطع املوازية: مّّت 

م يسوع فهامً رمزاًي ن عالقة هذه القّصة الغريبعند قراءة هذه املقطع أ ّول مرة، قد يتساءل القارئ ع ة بأ ي يشء. يقّدِّ

ّمة ا رسائيل. فيسوع يأ يت متوقّعًا أ ن جيد مثرًا، ولكنّه ال جيد علهيا أ ي مثٍر رويّح. ولهذا، لشجرة التني. متثِّّل جشرة التني أ  

 ، وذلا اكناذلي اكن غري ممثٍر عىل اال طالق احلايل )وخاّصة قادته ادلينينّي( ينطبق عىل اجليل يلعن جشرة التني. وهذا

 الك وادلمار.حتَت لعنة يسوع. سيُسملَّ هؤالء مدانني للجيش الروماين لله

 (19-15: 11. تطهري يسوع الهيلك )مرقس 2

 48-45: 19؛ لوقا 17-12: 21املقاطع املوازية: مّّت 

ذ اكن يسوع املس يا، اكن الئقًا أ ن تكون دلي عاد يسوع يوم االثنني ىل منطقة الهيلك، حيث أ اثر اضطرااًب شديدًا. ا  ه ا 

 ذكورة هنا اكنت حتصل يف "دار ال مم"، وليس يف مقدس الهيلك نفسه.غرية جتاه ماكن العبادة اخلاّص ابهلل. ال نشطة امل

م   Grassmick The Bible Knowledge Commentary, NTالاقتباس التايل من تفسري غرامسيك )يُقّدِّ

( ال جنيل مرقس معلومات مفيدة عن خلفية هذه احلادثة تساعد يف فهم ما معهل يسوع واال جراءات اليت (2:157-158)

 عها.اتّب 

 Grassmick The Bible Knowledge Commentary, NT (2:157-158))(تفسري غرامسيك 

ىل منطقة الهيلك )"هريون"  :16-15: 11مرقس  ىل أ ورشلمي، ذهب ا  ، hieron -حني وصل يسوع ا 

سة اخلاّصة ابلهيلك نف 11انظر ال ية  سه. (. حتيط ساحة ال مم اخلارجية الكبرية ابلساحات ادلاخلية املُقّدِّ

قامة سوق  ... مل يكن مسموحًا ل ّي أ ممّي أ ن يتجاوز هذه الساحة اخلارجية. وقد مسح رئيس الكهنة قيافا اب 

)والراحج أ ن هذا اكن ابتاكرًا اقتصاداًي حديثًا( ل جل بيع ال ش ياء واحليواانت الطاهرة طقس يًا الس تخداهما 

 ور املقبوةل كذابحئ.يف ذابحئ الهيلك: امخلر، الزيت، امللح، احليواانت والطي

اكن النقد )القِّطع النقدية( اذلي يمت تداوهل يف فلسطني يف زمن العهد اجلديد يأ يت من ثالثة مصادر: النقد 

رون  اال مرباطوري )روماين(، ونقد املقاطعة )يوانين(، والنقد احملّل )هيودي(. واكن صيارفة النقد يوفِّّ

وري )الهيودي( ل جل دفع رضيبة  ( 16-12: 30الهيلك املكّونة من نصف شاقل )خروج النقد الصن

اليت اكنت مفروضة عىل لك ذكور الهيود البالغني عرشين س نة مفا فوق. اكن هذا النقد هو املس تخدم يف 

الهيلك بداًل من النقد اليوانين والروماين، اذلي اكن حيتوي عىل رسوٍم وتصاوير برشية اكنت تُعترَب وثنية 

ىل النقد الّصوري(. ومع أ نّه اكن يُسَمح مبقدار رحب بس يط يف )ولهذا اكن النقد ا ليوانين والّروماين يبّدالن ا 

ن املعامالت التجارية لكها مل تُكن ختلو من الابزتاز والاس تغالل والغش.  معليات حتويل العمةل هذه، فا 

نّه )حبسب مرقس  لون "مبتاع16: 11وابال ضافة ا ىل هذا، فا  " )بضاعة( يعربون ( اكن هناك أ انس ُمحمَّ

ىل أ خر.  هذه املنطقة كنوعٍ من الطريق اخملتص لالنتقال من جزٍء من املدينة ا 
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صة الس تخدام  غضب يسوع غضبًا شديدًا من هذا الاس تخفاف الفاّض ملنطقة الهيلك اليت اكنت ُمخصَّ

اس ابس تخدام هذه ال مميني. وذلا، قلب موائد الصيارفة و"كرايس" )مناضد( ابعة امحلام، ومل يسمح للنّ 

 املنطقة كطريق هلم. فقد اكنت هناك أ سواق ُمرخَّصة يف مواقع أ خرى من املدينة.

معل الرب يسوع اجلريء لفت انتباه النّاس، كام أ نّه اكن يعلّمهم )الرتمجة احلرفية "بدأ   .7: 11مرقس 

اب، اعمتد عىل سلطة تعلمي يعلّمهم"( عن مقصد هللا من الهيلك. وابس تخدام سؤال يتوقَّع اال جابة ابال جي

شعياء   ب حبرفية من الرتمجة الس بعينية اليواننية(.7: 56العهد القدمي يف ما معهل )ُمقتبِّسًا من ا 

مرقس هو الوحيد اذلي يقتبس النص اكماًل حبيث يشمل اللكامت "مجليع ال مم". اكن هللا يرغب بأ ن 

(. اكنت هذه احلقيقة مناس بة متامًا لقّراء 20: 12حنا يس تخدم ال مم والهيود الهيلَك مكاكنِّ عبادة )انظر يو 

 مرقس يف روما.

وابملقابل، أ نمت )لغة التشديد(، أ هّيا الهيود اذلين خيلون من اال حساس، جعلمتوه، أ ي جعلهتم ساحة ال مم، 

رميا  ( بدل أ ن يكون بيت صالة )انظر 11: 7مغارة لصوص. فقد اكن ملجأً للتّجار الغّشاشني )انظر ا 

شعياء 30-28: 8لوك م1  ( للهيود وال مم.7: 60؛ ا 

ّن دليه سلطة أ عظم عىل الهيلك مما دلى رئيس الكهنة )انظر  هبذا العمل، يقول يسوع، بصفته املس يا، ا 

 (.5-1: 3؛ ماليخ 15: 9هوشع 

 3السؤال 

شعياء  17: 11حبسب مرقس  ؟ هل تشري (، ماذا اكن القصد ال سايس للهيلك7: 56)اذلي يتضمن اقتباس نص ا 

ىل الشعوب ال ممية؟  اللكامت "مجليع ال مم" ا ىل يشٍء بشأ ن نظرة هللا ا 

 

 

 

 

 (26-20: 11. التينة اليابسة وأ قوال عن الصالة واال ميان )مرقس 3

 22-20: 21املقاطع املوازية: مّّت 

نت جشرة يس تخدم يسوع جشرة التني اليابسة )اليت اكن قد لعهنا يف السابق( كفرصٍة للتعلمي عن الص الة واال ميان. لُعِّ

ميان، واكن قد احنرف عن طرق هللا. )انظر ميخا  : 7التني، اليت متثِّّل ذكل اجليل من شعب ا رسائيل، ل نّه اكن يفتقر لال 

رميا  1-6 ل جل صورة شبهية وتصوير رمزي دلينونة هللا عىل أ ّمة ا رسائيل.( ولكّن التالميذ سينجون من  13: 8وا 

ميااًن ومثرًا روحيًا مهنم.ادلينونة الوش يكة   ال تية عىل ال مة. ومع هذا، فقد اكن الرب يتوقَّع ا 
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 4السؤال 

ىل "اجلبل" )جبل الزيتون( مبالغة أ دبية )24-22وتأ مَّل ابل ايت  فكِّّر ( هدفها hyperbole. رمبا اكنت اال شارة ا 

 للصالة؟ ةن الطريقة الصحيحالتشديد عىل فكرة ُمعيَّنة. ماذا ميكننا أ ن نتعملَّ من هذه ال ايت ع

 

 

 

 5السؤال 

جابة  رادة هللا؟ لال  هل هذا يعين أ ّن هللا ُملَزم بأ ن يس تجيب لكَّ صالٍة نرفعها؟ هل همم أ يضًا أ ن تكون صلواتنا حبسب ا 

ىل ال ايت التالية: مرقس  ؛ 14-13: 14؛ يوحنا 10-9: 6؛ مّّت 36: 14عن هذين السؤالني، قد يفيدك أ ن تنظر ا 

 .15-14: 5يوحنا 1؛ 24-23: 16؛ 7: 15

 

 

 6السؤال 

م يف مرقس  . ماذا تتعملَّ من هاتني ال يتني؟ مع أ ّن لنا غفران هللا ال بدي 26-25: 11مثّة مبدأ  مرتبط ابلصالة يُقدَّ

 خلطاايان، فهل ميكن أ ال يغفر لنا هللا يوميًا؟

 

 

 

 27: 11ات الهيلك )مرقس جدل يسوع مع القادة ادلينينّي الهيود يف ساح: املوضوع الثالث

- 12 :34) 

تطهري الهيلك خطوًة من يسوع يف منهتيى اجلراءة. اعترب رؤساء الكهنة والقادة ادلينيون أ عضاء الس هندرمي هذا ال مر اكن 

و  يسوع  اتعداّيً عىل سلطهتم، ل ن يسوع تصف بسلطان يف الرمز ال سايس واملركزي للعبادة الهيودية. ونتيجة لهذا، حتدن

واهجوه بشأ ن السلطة اليت اكن يعتقد أ نّه ميلكها. يبدأ  هذا القسم سلسةل من اجلدالات احلامية بني يسوع والقادة و 

ىل القبض عليه والتحقيق معه وحمامكته وصلبه.  ادلينينّي الهيود س تقود يف الهناية ا 

 (33-27: 11حتّدي سلطان يسوع )مرقس . 1

 8-1: 20قا ؛ لو 27-23: 21مّّت : املقاطع املوازية

 مل يكونوا يعتقدون بأ ّن دلى يسوع هذا نيهل اكن دلى يسوع السلطان ليطهِّّر ساحات الهيلك؟ واٌّض أ ن القادة ادلينيّ 

ن اكنت رساةل يسوع من هللا أ م من البرش. وهذا ينطبق عىل يوحنا املعمدان.  السلطان. لكّن القضية ال ساس ية يه ا 
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ئِّل يسوع عن مصدر سلط انه، أ جاب عن سؤاهلم بسؤال عن يوحنا: هل اكنت خدمة يوحنا من هللا أ م ولهذا، حني س ُ

هنم اخلارسون. ولينجوا  جابهتم، فا  ذ همام اكنت ا  اكن خيدم ويتصَّف من نفسه؟ ولكّن هذا ال مر أ وقع القادة يف ورطة، ا 

ض لال حراج، تصَّفوا وك هّنم ال يعرفون اجلواب.  ، مل يشعر رأ يضًا جدًا وغري ملزتم بأ ي موقفًا غام أ بدوا ول هّنممن التعرن

لزام بأ ن جي   هبم عن سؤاهلم.ييسوع بأ ي نوعٍ من اال 

 (12-1: 12حّدين )مرقس املمتّردين املت. مثل الكرم والوالكء الكّرامني 2

 19-9: 20؛ لوقا 46-33: 21مّّت : املقاطع املوازية

 :قراءة 

س، ا 12-1: 12بعد قراءة مرقس   قرأ  التفسري التايل لهذا املقطع.يف الكتاب املُقدَّ

 12-1: 12تفسري مرقس 

جنيل  حتتوي ال انجيل اال زائية الثالثة عىل هذا املثل، مثل الكرم والكّرامني. ولكّن هذا املثل يف رواية ا 

مرقس هو املثَل الرئييس الوحيد خارج ال حصاح الرابع. تدور جمرايت القّصة حول مشهد مأ لوف للنّاس 

ر صاحب كرٍم اذلين اكنوا  يعيشون يف فلسطني يف القرن امليالدي ال ول، حيث اكن شائعًا جدًا أ ن يؤّجِّ

كرمه لكّرامني. اكن هؤالء مسؤولني عن الاعتناء ابلكرم، ومسؤولني عن ضامن احلصول عىل نتاجٍ جيّد 

ل والكءه ل خذ حّصة مّما مّت جن  يه مقابل من العنب. ويف وقت اجتناء العنب، اكن صاحب الكرم يُرسِّ

تأ جريه الكرم. اكن هذا الرتتيب ينطوي عىل َمصلحة متبادةل بني صاحب الكرم واذلين اس تأ جروا الكرم. 

طبعًا، مل يكن هذا املثل عن كرٍم حقيقي، بل عن عالقة أ ّمة ا رسائيل ابهلل اذلي اكنت ا رسائيل يف عهٍد 

 معه.

مة هذا املثل. الس ياق اذلي حىك فيه يسوع  1خلفية العهد القدمي للمثَل: متثِّّل ال ية  :1: 12مرقس  ُمقّدِّ

هذا املثل ابلغ ال مهية. فدلينا هنا يسوع يدخل مدينة أ ورشلمي القدمية ل خر مّرة، بعد أ ن حتّداه رؤساء 

ايه: "بأ ي سلطان تفعل هذا؟  وه بسؤاهلم ا  الكهنة والكتبة وش يوخ الس هندرمي. فقد اكنوا قد واهجوه وحتدن

(. كام اكن هذا ال س بوع ال خري من حياة 28: 11لسلطان حّت تفعل هذا؟" )مرقس وَمن أ عطاك هذا ا

نّه من  املُخلِّّص عىل ال رض، واذلي سيبلغ ذروته برفضه رمسيًا )من قادة الشعب( ومن ّث صلبه. وذلا، فا 

ايه  ىل رفضهم أ ن يكون مس ّيا ال مة، مّما  -انحية الس ياق، اكن هذا املثل ميثِّّل صورًة لرفضهم ا  قاد ا 

 ادلينونة اليت وقعت علهيم.

ىل ا رسائيل،  يف هذا املثل، واٌّض أ ن صاحب الكرم اذلي زرعه يشري ا ىل هللا. والكرم نفسه يشري ا 

عوا يف ال رض ل جل هدٍف هو أ ن يكونوا نور العامل، وأ ن يكونوا من  بصفهتم شعب عهد هللا اذلين ُوضِّ

ىل العناية وامحلاية اللتني  يمتّم هللا من خالهلم برانمج اترخي اخلالص. نّه أ حاط الكرم بس ياج يشري ا  وقوهل ا 

ّنِّ الكّرامني مه قادة ال مة اذلين اكنوا مسؤولني عن خري ال مة واال رشاف  أ عطاهام هللا ال رسائيل. وذلا، فا 

هللا يف علهيا، حبيث حيرصون عىل أ ن تكون ال مة طائعًة لبنود العهد مع هللا وأ مينًة يف معلها وتعاوهنا مع 

رسال ابنه احلبيب الّرّب يسوع املس يح.  تتمي برانجمه ومقصده ال مسى بأ ن يبارك العامل من خالل ا 
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اس تخدم مثَل الكرم والكّرامني صورة مأ لوفًة للعمل املتعلق ابلكروم، كام أ ّن اكن نوعًا من املرسحية املبنية 

شعياء   :7-1: 5عىل مثَل شبيه يرد يف ا 

َدنَّ َعْن 1 َبٍة، ُلنْشِّ ييبِّ َكْرٌم عىََل أ مَكٍَة َخصِّ : اَكَن لَِّحبِّ هِّ يّبِّ لَِّكْرمِّ يَد ُمحِّ ييبِّ نَش ِّ َجاَرتَُه 2َحبِّ فَنَقَبَُه َونَقَّى حِّ

نَبً  ًة، فَانْتََظَر أ ْن يَْصنََع عِّ ْعَصَ يهِّ أ يًْضا مِّ ، َونَقََر فِّ هِّ نًَبا ا فََصنََع َوغََرَسُه َكْرَم َسْوَرَق، َوبىََن بُْرًجا يفِّ َوَسطِّ عِّ

يئًا. ي. 3 َردِّ َجاَل هَيُوَذا، اْحمُكُوا بَييْنِّ َوبنَْيَ َكْرمِّ َن ُأوُرَشلِّمَي َورِّ ي َوأ اَن لَْم 4َوال َن اَي ُساكَّ َماَذا يُْصنَُع أ يًْضا لَِّكْرمِّ

يئًا؟  نًَبا َردِّ نًَبا، َصنََع عِّ ذِّ انْتََظْرُت أ ْن يَْصنََع عِّ
ِ
؟ لَِّماَذا ا ي: أ نْزُِّع  فَال نَ 5أ ْصنَْعُه هَلُ ُأَعّرِّفمُُكْ َماَذا أ ْصنَُع بَِّكْرمِّ

 . ْوسِّ رُي لِّدلَّ ُم ُجْدَرانَُه فَيَصِّ . أ ْهدِّ ْعيِّ رُي لِّلرَّ َياَجُه فَيَصِّ َوأ ْجَعهُلُ َخَرااًب اَل يُْقَضُب َواَل يُْنقَُب، فَيَْطلَُع َشْوٌك 6س ِّ

َر عَلَْيهِّ َمطَ  تِّهِّ 7 ًرا.َوَحَسٌك. َوُأويصِّ الْغَمْيَ أ ْن اَل يُْمطِّ ائِّيَل، َوغَْرَس ذَلَّ رْسَ
ِ
نَّ َكْرَم َرّبِّ الُْجُنودِّ ُهَو بَيُْت ا

ِ
ا

اٌخ. َذا رُصَ
ِ
َذا َسْفُك َدٍم، َوعَْداًل فَا

ِ
 رَِّجاُل هَيُوَذا. فَانْتََظَر َحقًّا فَا

ن "كرم رب اجلنود هو بيت ا رسائيل،" ولكّن عدم أ مانة ا رسائ  شعياء، أ علن هللا قائاًل ا  يل أ ّدى يف أ اّيم ا 

بأ ن تقع عىل  29-28ا ىل رفع هللا لعنايته وحاميته عهنم يف ذكل الوقت )ساحمًا للعنات دينونة تثنية 

بن يَْدُخُل يفِّ الُْمَحامَكَةِّ َمَع ال ّمة(. وقد حاسب الرب قادة ال ّمة بشلٍك خاّص عن اال ساءة جتاه الكرم: " َالرَّ

ْم:  ِّ هِّ َوُرَؤَساهئِّ ُيوخِّ َشْعبِّ مُتُ الَْكْرَم. َسلَُب الَْبائِّسِّ يفِّ بُُيوتِّمُكْ َوأ نمُْتْ ’ش ُ شعياء ‘"  قَْد أ لَكْ (. وهكذا، فا ن 14: 3)ا 

حاكية يسوع ملثل الكرم اكن مناس بًا متامًا. يف زمن الرب يسوع، اكن قادة ال مة مسؤولني عن كرم الرب 

ساءّتم س تقو  د ا ىل وقوع دينونة هللا عىل )ا رسائيل(. ولكْن مّرة أ خرى )كام يف العهد القدمي(، اكنت ا 

 (.10-9ال مة. ولكْن يف هذه املّرة س تكون هذه ادلينونة أ شّد وأ قَّس )كام يُوّضَّ يف ال يتني 

ساءة معامةل العبيد اذلين أ رسلهم هللا: ل ن هللا هو اذلي أ وجَد أ ّمة ا رسائيل وأ عطاها  .5-2: 12مرقس  ا 

احلق بأ ن يتوقَّع أ ن تكون ال ّمة أ مينة جتاه دعوّتا،  (، فقد اكن هل6-5: 19رساةًل خاّصة )انظر خروج 

مثلام يتوقّع صاحب الكرم غةًل جيّدًة من العنب. يف هذه ال ايت ال ربعة، يبذل صاحب الكرم هجدًا 

رسال عبد بعد أ خر ليتفّحص وضع الكرم ويأ يت بيشٍء من غلّته )مّما يشلّك صورًة لصرب  رًا يف ا  متكرَّ

هو أ ن الكّرامني اكنوا عدوانيني يف تعاملهم مع العبيد بشلٍك متكّرِّر، فاكنوا أ حيااًن  هللا(. الغريب ابل مر

يؤذون العبيد اذلين يتفقّدون الكرم، ويف أ حيان أ خرى اكنوا يقتلوهنم. املقصد من لك هذا هو تصوير 

ساءة معامةل ساءة فظيعة. املّرات الكثرية اليت أ رسل هللا فهيا نبيًا تقيًّا لل مة، لتكون النتيجة ا   ذكل النيب ا 

رميا  رميا للهتديد بقتهل )ا  ىل برٍئ ممتلئة ابلطني ليغوض يف حاةٍل من 9-4: 26مفثاًل، تعرَّ ا  (، وُألقي به ا 

رميا  ع 6-4: 38البؤس )ا  ن يوحنا وقُطِّ ذ ا ىل مص رغامً عنه. ويف زمن يسوع، َُسِّ (، ويف الهناية ُأخِّ

 رأ سه.

ساءة معامةل ابن .8-6: 12مرقس  رسال  ا  ر ا  رسال صاحب الكرم البنه احلبيب يصّوِّ هللا: واٌّض أ ن ا 

، حيث تأ كيد ال ب من السامء بشأ ن يسوع املس يح 7: 9و 11: 1الرب يسوع املس يح )انظر مرقس 

قائاًل عنه "ابين احلبيب"(. فا ن اكن هناك خشٌص انبغى أ ن يتلقّى الاحرتام والاس تقبال احملتفي املليك، 

ر اس تخفافهم اببن هللا ورفضهم  7ا الشخص هو املس يا يسوع. ولكّن ال ية فينبغي أ ن يكون هذ تصّوِّ

ايه، مع أ هّنم أ قّروا بأ نه "الوارث" الرشعي. وحبسب املثل، فا ن كون اال نسان ابَن صاحب الكرم يعين أ ّن  ا 

أ ن يسوع هل لك احلقوق بشأ ن الكرم، وبأ ّن العاملني يف الكرم مسؤولون أ مامه. واحلقيقة املقابِّةل يه 

نّه س ُيعطى "سلطااًن وجمدًا 14: 7(. وحبسب دانيال 2: 1س يكون "واراًث للك يشء" )عربانيني  ، فا 
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وملكواًت لتتعبَّد هل لك الشعوب وال مم وال لس نة." ومع هذا، فقد رفض قادة الهيود يف القرن ال ول يسوَع، 

 فمل يقبلوا أ نّه املس يا الرشعي، وحاولوا منع تتوجيه ملاكً.

ظهارًا ل قىص  .9: 12قس مر  دينونة الكرامني: ما فعهل الكّرامون بـ"الابن احلبيب" لصاحب الكرم اكن ا 

درجات عدم الاحرتام، وس يواهجون حمك صاحب الكرم ل جل معلهم هذا. وقد اش متل هذا احلمُك عىل 

روا، ويف الغا شارة ل حداث انحيتنَي: اكنت الناحية ال وىل يه أ نّه اكن ينبغي أ ن هيلكوا ويُدمَّ لب هذه ا 

ميالدية، حني دّمرت اجليوش الرومانية أ ورشلمي والهيلك الهيودي. أ ما الناحية الثانية فهيي أ ن  70عام 

ىل أ خرين" )انظر مّّت  (. فامتياز ومسؤولية تمتمي مقاصد برانمج ملكوت 43-42: 21"يُعطى الكرم ا 

د يف أ ورشلمي، بل س ُيعطيان للمجمتع املس يحاين اذلي هللا لن يبقيا بيد القادة ادلينينّي والس ياس ّيني الهيو 

س يؤمن بيسوع وخيضع هل. س يكون جممتع اال ميان هذا هو "شعب هللا" بفضل العهد اجلديد ال بفعل العهد 

املوسوي، ولن تكون هل حدود قومية. ُأعطي هذا الامتياز واملسؤولية لـ"الكنيسة"، اليت اكنت يف 

َّفة من مؤمنني  م الزمن، اتّسع هذا اجملمتع ليشمل البداية مؤل هيود من الهيودية واجلليل، ولكن مع تقدن

ال مميني اذلين س يؤمنون ببشارة اال جنيل. فس يكون دلى هؤالء مسؤولية أ ن يكونوا نورًا للعامل، 

ومسؤولية أ ن يكرزوا ببشارة اال جنيل اليت هبا س يتشلكَّ مواطنو ملكوت هللا. ولكّن هذا التغيري يف 

وار ال يعين أ ن الكنيسة حلّت حمل ا رسائيل، أ و أ نّه لن يكون هناك مس تقبل ل مة ا رسائيل يف خطة ال د

 (.28-21: 37؛ 28-22: 36، وقارن مع حزقيال 11هللا )انظر رومية 

تمتمي نبوة العهد القدمي عن رفض يسوع املس يح: مل يتفاجأ  هللا برفض قادة ال مة  .11-10: 12مرقس 

)وهو مقطع يقتبسه  23-22: 118ن ال ول ليسوع. بل اكن قد ُأنئب هبذا يف مزمور الهيودية يف القر 

جنيل مرقس(. يف هذا املقطع، صار يسوع )احلجر املرفوض( احلجر الرئييس اذلي ميثِّّل "رأ س الزاوية".  ا 

-4: 2بطرس 1الصورة اليت دلينا هنا يه صورة الهيلك اجلديد اذلي اكن هللا يبنيه يف الروح )قارن مع 

10.) 

أ ية انتقالية: فهم القادة الهيود اذلين رفضوا يسوع ما يكفي من املثل ليدركوا أ نّه اكن قد  .12: 12مرقس 

(، فقد امتنعوا عن معل هذا يف 18: 11تلكَّم ضّدمه. ومع أ هّنم أ رادوا أ ن ميسكوه ويقتلوه )كام يف مرقس 

يسوع ومعجزاته. وذلا، تركه القادة )ولكن ا ىل ذكل الوقت خش يًة من امجلع اذلي اكن مندهشًا من تعلمي 

عونه فيه )انظر مّّت   (.15: 22حني فقط(، وغادروا ببساطة ليحيكوا مؤامرًة وينصبوا هل خفًا يوقِّ

شعياء  ذ اكن يسوع يتوقّع رفض ال مة وقادّتا ادلينينّي هل، حىك مثاًل عن كرٍم. ترد خلفية هذا املثَل يف ا  ، اذلي 7-1: 5ا 

ّبة لشعب ا رسائيل مبقابل عصياهنا هل. واّض أ ن "الابن احلبيب" يف املثل هو يسوع. الحظ أ ّن يصف عناي ة هللا املُحِّ

ليه يف بداية هذا ادلرس. 23-22: 118يسوع يقتبس مزمور   اذلي نظران ا 

 7السؤال 

ت هلم هممة الا 7اقرأ  ال ية  عتناء ابلكرم؟ كيف س يعمل اثنيًة. َمن هو ماكل الكرم؟ ماذا س يعمل للكّرامني اذلين أ ولكِّ

ىل مقطع مّّت   املوازي.( ما مغزى هذا يف ما يتعلَّق بك؟ 44-33: 21هذا؟ )رمبا يفيدك أ ن تنظر ا 
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 165الصفحة 

 

 (17-13: 12. مسأ ةل ا عطاء اجلزية لقيص )مرقس 3

 26-20: 20؛ لوقا 22-15: 22مّّت : املقاطع املوازية

عدم أ هلّية يسوع. اكن الاحتالل الروماين لفلسطني سبب  للناس هبان هنا عن طريقة يُظهِّرون يبحث القادة ادّلينيّو

عون هبا يسوع يف قضية لها عواقب دينية وس ياس ية.  انزعاج خاّص ملعظم الهيود، وذلا حاول القادة أ ن جيدوا طريقًة يوقِّ

س، واكنوا يدمعون ون حمك أ والد هريودذ وتأ ثري يف فلسطني، واكنوا يؤيّد)عىل فكرة، اكن الهريودس يون أ حصاب نفو 

م جون غرامسيك ) ( هذه ال فاكر املتبّصة املفيدة اليت تلقي ضوءًا عىل John Grassmickهذه العائةل احلامكة.( يقّدِّ

 مغزى هذا الامتحان ليسوع:

من  اكنت اجلزية تشري ا ىل رضيبة الرأ س )عىل لك املواطنني( اليت اكن اال مرباطور الروماين جيمعها من لك الهيود بدءاً 

(. Johsephus, The Antiquities of the Jews 5:1.21ميالدية، حني صارت الهيودية مقاطعًة رومانية ) 6العام 

بًا به اكن ما جُيَمع من مال هذه الرضيبة يذهب مبارشة ا ىل خزينة اال مرباطور. مل تكن هذه الرضيبة أ مرًا حمبوابً  ، ل هّنا مرحَّ

 (.37: 5)انظر أ عامل اكنت تشري ا ىل خضوع الهيود لروما 

 ّ روا دفعها بسبب ما اقتضه املصلحة العامة. فقد اكنوا هممت ني ابملعاين اعرتض الفريس ّيون عىل هذه الرضيبة، ولكهّنم برَّ

من خالل هريودس ونسهل، واكنوا يؤيّدون دفع  اذلي اكن يمتّ  ادلينية املرتبطة بسؤاهلم. دمع الهريودس يون احلمك ال جنيب

هذا السؤال اكن هيدف لوضع يسوع يف ورطٍة هؤالء هيمتون ابلتأ ثريات واملعاين الس ياس ية لسؤاهلم. واّض أ ّن اجلزية. اكن 

جابة يسوع ابملوافقة عىل ادلفع تثري عداوة الشعب وجتّرِّده من ال هلّية دينية وس ياس ية. ف ابمس هللا. فليس من  كناطقٍ ا 

نسان يقول نّه املس يا يصادق عىل اخلضو  عن نفسه ا  جابة يسوع بعدم املوافقة ا  ع للحاّكم الوثنينّي هبدوء ورغبة. كام أ ن ا 

 6ستس تدعي اقتصاص روما منه. فععىل ادل

 8السؤال 

جابة يسوع يف مرقس  رشادان اليوم يف حماوةل عيش حياة تقيّة وأ مينة ليسوع املس يح، بيامن  17: 12كيف تساعد ا  يف ا 

 ا حتَت سلطاهنا، همام اكنت هذه احلكومة؟نكون يف الوقت نفسه أ مناء للحكومة اليت حني

 

 

 

 

 (27-18: 12. سؤال بشأ ن القيامة )مرقس 4

 40-27: 20؛ لوقا 33-23: 22مّّت : املقاطع املوازية

يقاع بيسوع، فكّر الصدوقيّون بأ ن حياولوا معل ذكل. اكن الفريس ّيون  حني فشل الفريس ّيون والهريودس ّيون يف اال 

خالفات يف املعتقد. ففي حني اكن الفريس ّيون اختالفات و هيوديتنَي، ولكْن اكنت بيهنام تنَي والصدوقيّون فرقتني ديني 

                                              
6 John D. Grassmick, "Mark," in The Bible Knowledge Commentary, 2:161-162. 
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 .Josephus, Ant؛ 8: 23يؤمنون ابلقيامة من املوت، مل يكن الصدوقيّون يؤمنون هبا )انظر أ عامل الرسل 

18.1.4§16; Wars 2.8.14§§164-165القيامة ال يكون دلى  (. وذلا، حاول الصدوقيّون أ ن يسأ لوا سؤااًل عن

ظهِّر مدى حامقة سؤاهلم حفسب، بل ودافع بلّك ذاكء عن عقيدة القيامة. ومع أ ّن يسوع جوااًب عنه. ولكّن يسوع مل يُ 

شعياء  اليت أ كّدت عىل عقيدة  2: 12ودانيال  19: 26يسوع اكن يس تطيع أ ن يستشهد مبقاطع من العهد القدمي مثل ا 

 .6: 3ذكل أ ن يعمتد عىل خروج  القيامة، فقد اختار بداًل من

 9السؤال 

قبل الصدوقيّون أ سفار التوراة فقط، أ ي امخلسة أ سفار ال وىل يف العهد القدمي )مبقابل الفريس ّيني اذلين قبلوا اكمل العهد 

. كيف يس تخدم يسوع هذا ال ية من 26: 12يف مرقس  6: 3القدمي(. هذا يرشح سبب اقتباس يسوع من خروج 

ثبات عقيدة القيامة؟ ماذا عملَّ يسوع عن القيامة يف يوحنا سفر اخلروج   ؟26-25: 11يف ا 

 

 

 

 

 (34-28: 12. السؤال بشأ ن الوصية العظمى )مرقس 5

 28-25: 10؛ لوقا 40-34: 22مّّت : املقاطع املوازية

ت أ عظم وصية ُأعطيت ل سؤااًل صادقًا. ماذا اكنأ  السؤال ال خري اذلي ُأيت به ا ىل يسوع اكن من أ حد الكتبة اذلي س

جابة يسوع يه أ ن حمبة هللا يه أ مه  613لشعب هللا؟ )تقليداًي، عملَّ الكتبة بأ ن العهد القدمي حيتوي عىل  وصية.( اكنت ا 

(. ول ن احملبة القلبية هلل والقريب اكنت 18: 19(، ولكّن حمبة القريب يه الوصية الثانية )الويني 5-4: 6الوصااي )تثنية 

ّن تمتمي هاتني الوصيتنَي اكن تمتاميً للّك الوصااي ال خرى.جوهر الرشيع  ة وال نبياء، فا 

اكن رد الاكتب عىل الكم يسوع هو أ ن حمبة هللا وحمبة القريب "يه أ فضل من مجيع احملَرقات واذلابحئ." وقد اكن هذا 

سحقة"، وترفع الرمحة فوق اذلابحئ العهد القدمي اليت اكنت ترفع من قمية "الروح املنكرسة واملن ترديدًا لصدى مقاطع 

شعياء 17-16: 51؛ مزمور 22: 15مصوئيل 1) رميا 6: 6؛ هوشع 17-11: 1؛ ا   (.8-6: 6؛ ميخا 23-22: 7؛ ا 

 10السؤال 

ليه ليضمن  نسان حيتاج ا  برأ يك، ماذا قصد يسوع بقوهل للاكتب: "لسَت بعيدًا عن ملكوت هللا"؟ ما اذلي اكن هذا اال 

ىل ملكوت  ىل ملكوت هللا؟ادلخول ا   هللا؟ هل أ نَت متيقٌّن من أ نّك س تدخل ا 
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 167الصفحة 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا  يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



 الاختبار اذلايت ادلرس العارش 168الصفحة 

 

 

 رس العارشدلاايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

ىل أ ن هذا اكن  ىل أ ورشلمي، جلس عىل حجش ابن أ اتن/ حامر، ويشري مّّت ا  يف وقت دخول يسوع املس يح الانتصاري ا 

 صواب أ م خطأ ؟ بشأ ن الطريقة اليت س يأ يت هبا املكل املس ياين. 9: 9ووعٍد يف زكراي  تمتاميً لنبّوةٍ 

 2السؤال 

ىل املدينة لالحتفال بعيد الفصح ابللكامت "مبارك ال يت  اكن ساّكن أ ورشلمي حيّيون لك احلّجاج الهيود اذلين اكنوا يأ تون ا 

 صواب أ م خطأ ؟ ابمس الرب."

 3السؤال 

شعياء ،" ال مم دارهّر يسوع منطقة مجمع الهيلك املعروفة ابمس "حني ط  بييت : "7: 56دافع عن معهل هذا ابالقتباس من ا 

 صواب أ م خطأ ؟ بيت صالٍة يُدعى مجليع ال مم."

 4السؤال 

رات )اخرت اكفة اخليا س جشرة التني، ما ادلرس اذلي شّدد عليه؟حني عملَّ يسوع عن اال ميان والصالة بعد أ ن يبَّ 

 الصحيحة.(

ميااًن حقيقيًا بأ ننا سننال ما نصّّل ل جهل  .أ    نشّك يف قلوبنا. وأ اّل حني نصّّل ونطلب من هللا شيئًا، علينا أ ن نؤمن ا 

  ونطلب من هللا شيئًا، فعلينا أ ن نس تخدم اللكامت "ابمس يسوع" ليس تجيب ال ب لصالتنا.حني نصّّل  .ب

أ ن حنرص أ ال يكون يف قلوبنا يشٌء جتاه أ خرين، وأ ن نكون قد  حني نصّّل ونطلب من هللا شيئًا، علينا أ والً  .ج

 غفران هلم.

 حني نصّل ونطلب من هللا شيئًا، ميكننا أ ن نكون عىل يقني بأ ننا سننال لك ما نطلبه بغض النظر مّعا هو. .د

 5السؤال 

ى  يلياالنيب  علهيم بسؤال بشأ ن خدمة القادة ادلينيون يسوع بشأ ن مصدر سلطانه، ردّ حني حتدَّ ن اكنا  خدمته  ت، وا 

لهيي أ م برشي. ذات  صواب أ م خطأ ؟ مصدر ا 

 6السؤال 

 حني حىك يسوع مثل الكرم، اكن يبين عىل مثٍَل شبيه يف العهد القدمي. ما ال حصاح اذلي حيتوي عىل هذا املثل؟

 49تكوين  .أ  

شعياء  .ب  5ا 

 36حزقيال  .ج

 3هوشع  .د
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 7السؤال 

 ة عىل الكّرامني( أ ن الكرم س ُيعطى ل خرين. ماذا عىن يسوع هبذا؟يف مثل الكرم، أ علن يسوع )كجزٍء من ادلينون

 عىن يسوع أ ن السلطة ادلينية ستُسملَّ لرئيس كهنٍة جديد للهيود. .أ  

 عىن يسوع أ ن الهيود سيُس بون، وأ ن أ رضهم س ُتعطى للرومان. .ب

ملس يا )أ ي عىن يسوع أ ن امتياز ومسؤولية برانمج ملكوت هللا س ُيعطيان للجامعة اليت س تؤمن بأ نه ا .ج

 لـ"الكنيسة"(.

 هلل عىل ال رض س ُتعطى للكنيسة الاكثوليكية الرومانية. ةعىن يسوع أ ن السلطة اجلديد .د

 

 8السؤال 

اكن الهريودوس يون أ شخاصًا مؤثِّّرين وسط الهيود، وقد دمعوا احلمك ال جنيب من خالل هريودس الكبري وأ والده، واكنوا 

 خطأ ؟ صواب أ م يس تحس نون دفع اجلزية للقيص.

 

 9السؤال 

ئِّل يسوع عن القيامة، اكنت دلى القادة الهيود عدة أ راء خمتلفة: فقد قبل الفريس ّيون عقيدة القيامة اجلسدية، بيامن  حني س ُ

 صواب أ م خطأ ؟ مل يكن الصدوقيون يقبلوهنا.

 

 10السؤال 

جابة يسوع بشأ ن الوصية الُعظمى؟مع الاكتب  تفاعلكيف   ا 

."اتّفق مع يسوع قائاًل:  .أ    "أ نت عىل حّق اي معمّلِّ

ظهار أ ن يسوع غري مؤهَّل ملا يعمهل. .ب َّخ القادة ادلينينّي ال خرين اذلين اكنوا حياولون ا   وب

ىل التالميذ اذلين اكنوا يتبعون يسوع. .ج ميانه بيسوع، وانضم فورًا ا   اعرتف اب 

 أ قرَّ بأ ن حمبة هللا وحمبة القريب "أ فضل من مجيع احملرقات واذلابحئ." .د
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 العارشس ئةل ادلرس ل  اابت جاال  

 1السؤال 

ليك. هو عادٌل ومنصوٌر وديٌع، 9: 9زكراي  : "ابهتجي جّدًا اي ابنة صهيون، اهتفي اي بنت أ ورشلمي. هوذا ملكك يأ يت ا 

ذ اكنوا حتَت  وراكٌب عىل حامٍر وعىل حجٍش ابن أ اتن." يف زمن كتابة زكراي لهذه ال ية، مل يكن دلى ال مة مكٌل مهنا، ا 

ون ة اال مرباطورية الفارس ية. اكنوا ما يزالون ينتظرون جميء املكل املس يا، وهذه النبوة ختُ سلط مه ابلطريقة اليت س ميزّيِّ ربِّ

الصورة الاعتيادية لدلخول الاعتيادي للملوك املنتصين، بل  فلن يأ يت عىل حصان أ بيض عظمي، وهذه يههبا جميئه. 

ذ س يأ يت راكبًا حج  وهكذا، فهو مكل، ولكنّه لن يأ يت ابلطريقة اليت يأ يت هبا معظم . أ اتنشًا ابن س يأ يت بطريقة متواضعة، ا 

ذامللوك. اكنت هذه الصورة مناس بة متامًا ليسوع،  مع أ نّه أ ىت ملاكً، فقد أ ىت أ واًل بتواضع وتأ مل ومات ل جل خطااي العامل.  ا 

 (.11: 19ٍن أ بيض عظمي )انظر رؤاي وفقط الحقًا )يف جميئه الثاين( س يأ يت بطريقة انتصارية أ عظم عىل حصا

 2السؤال 

بتصوير بنّائني يعملون يف مبىن )مبىن هيلك(. يف البداية، رفضوا اس تخدام جحر ُمعنيَّ  118من املزمور  22تبدأ  ال ية 

ن أ مه يف البناء. ولكن املثري للسخرية أ ن هذا احلجر املرفوض صار يف الهناية "جحر الزاوية" لاكمل البناء )أ ي أ نّه اك

ذ ما 23جحر!(. تقول ال ية  ل ويقلب قرار البنّائني، ا  : "من قبل الّرّب اكن هذا." وبلكامت أ خرى، اختار هللا أ ن يُبطِّ

ىل يسوع  رفضوه اختاره ليكون جحر الزاوية الرئييّس، احلجر اذلي يعمتد عليه اكمل البناء. يشري هذا احلجر املرفوض ا 

كون يسوع هو  ااؤون مه القادة ادلينيّون الهيود يف زمنه، اذلين رفضوا أ ن يقبلو (، والبنّ 7: 2بطرس 1املس يح )انظر 

ىل أ ن هذا "املرفوض" س يأ يت )ا ىل شعب هللا( ابمس الرب. وذلا،  26يف ال ية  118املس يا. ومع هذا، يشري املزمور  ا 

وحبسب مرقس الرتحيب به حني س يأ يت. أ ية شهرية يف تعريفها ابلطريقة اليت سيمّت هبا اس تقبال املس يا و  26صارت ال ية 

ليهاال شارة ا ىل يسوع حفسب، بل اكن يُ يف  26: 118، مل يُس تخَدم املزمور 9-10: 11 ابعتباره املكل الرشعي  نَظر ا 

 (.14-12: 7مصوئيل 2أ يضًا )ممتاّمً الوعد ادلاودي الوارد يف 

 3السؤال 

شعياء  د الاقتباس املأ خوذ من ا  خَدم أ يضًا لتقدمي لصالة يف الهيلك. واّض أ ّن الهيلك اكن يُس تعىل انحية ا 7: 56يشّدِّ

يمّت التشديد عىل انحية الصالة هنا. "بيت" هللا )الهيلك( مل يكن ال رسائيل فقط، ل ن هللا أ راد أ ن يعبده  اذلابحئ، ولكنْ 

ىل أ ن هللا اكن هيمت ابل مم غري الهيودية، واكن يرغ ىل بركته النّاس من لك أ مم ال رض. هذا يشري ا  ب بأ ن خيلِّّصها ويأ يت هبا ا 

 (.3: 12)وهو ما يتوافق مع وعده يف تكوين 

 4السؤال 

ض ال ساءة الاس تخدام، جّشع يسوع تالميذه عىل  ل ن موقع الهيلك )اذلي اكن الهدف منه أ ن يكون ماكاًن للّصالة( تعرَّ

مي نا أ مران متناقضان. ان. الصالة والشّك يف أ ذهان أ ن يكونوا رجال صالة، ولكْن عىل أ ن يكونوا أ يضًا رجااًل يصلّون اب 

ن فكَّ   ران بأ مٍر يس تحّق الصالة ل جهل، علينا أ ن نؤمن ابهلل يف ما يتعلَّق حبصوهل.وذلا، ا 
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 5السؤال 

رادته، فليس لنا احلّق بأ ن نتوقع أ ن  ليس هللا ُملَزمًا بأ ن يس تجيب لكَّ صالة نصلهّيا. فا ن صلّينا ل جل أ مٍر خيالف ا 

ذ هذا جيعل هللا خاضعًا لنا. وذلا، علينا أ ن نتعملَّ ما يريض هللا وما يف قلبه حّّت نعرف كيف نصّّل يس ت  جيب لنا، ا 

 بفاعلية أ كرث. ولنتعمّل هذا ال مر عن هللا، حنتاج ل ن ننغمس دامئًا يف لكمته.

 6السؤال 

خوتنا املؤمنني( ل   نالغفرا ن هذا ال مر همّم هل دلرجة أ ن أ مٌر ابلغ ال مه خينا اال نسان )مبا يف ذكل ا  ية هلل. ويف احلقيقة، ا 

عدم غفراننا قد يعوق بعض صلواتنا أ و لكها. املؤمنون منا حيظون ابلغفران ال بدي خلطاايان، ولكننا حنتاج لغفرانه الزمين 

لينا. اخلطية )مبا يف ذكل القلب غري الغافر( تعوق تدفنق براك : 3ت هللا لنا. انظر كولويس حّت تس متّر براكته يف التدفنق ا 

13. 

 7السؤال 

نّه س يعمل أ مرين بسبب ما فعهل الكّرامون )قادة ا رسائيل  9صاحب الكرم هو الرب اال هل )أ و هللا ال ب(. تقول ال ية  ا 

ىل أ حداث العام  شارة ا   تم.، حيث أ ت 70ادلينينّي( البنه: أ واًل، س يأ يت وهيكل هؤالء الكّرامني. الراحج أ ن هذه ا 

ىل أ خرين." الراحج 24-20: 21الرومانية ودمَّرت أ ورشلمي والهيلك )انظر لوقا  وشياجل  (. اثنيًا، سوف "يعطي الكرم ا 

ىل "الكنيسة"، شعب هللا اجلديد املؤلَّف من املؤمنني من أ صول هيودية وأ ممية. ويف املقطع املقابل يف  شارة ا  أ ن هذه ا 

ن ملكوت هللا يزَُن 43: 21مّّت  ع منمك ويُعطى ل ّمة تعمل أ مثاره." اللكمة "أ مة" )ويف اليواننية ، يقول يسوع: "ا 

ثنوس"  : "وأ ّما أ نمت جفنٌس خمتار، وكهنوٌت ملويّك، أ ّمة 9: 2بطرس 1( يه ذات اللكمة املُس تخدمة يف ethnos -"ا 

ثنوس هاجايون  سة )ا  هو عىل ال مم  (، شعب اقتناء." واٌّض يف هذا املقطع أ ن تركزي بطرسethnos hagion -ُمقدَّ

ون أ غلبية الكنيسة. حّت هذه املرحةل من التارخي، اكن برانمج ملكوت هللا مركِّّزًا عىل شعب ا رسائيل،  اذلين يشلّكِّ

ولكّن ال ن )برفض ا رسائيل ليسوع(، سيمت استامئن رساةل ملكوت هللا بيد الكنيسة. س يكون ال رسائيل دور تلعبه يف 

(، ولكّن هللا سيمتّم يف هذا الزمن معل حصاده يف العامل بتخليصه الناس ونقلهم 11-9)انظر رومية  برانمج هللا الشامل

ىل ملكوته من خالل الكنيسة. ولهذا تأ ثريات عىل املس يحّيني احلقيقينّي اليوم: قد مّت استامئننا عىل خطة ملكوت هللا،  ا 

 ( وأ ن نمتّم معًا همّمة املأ مورية العظمى.2) ( أ ن نتبع ك فراد يسوع املس يح ونكون نورًا للعامل،1ومسؤوليتنا يه: )

 8السؤال 

اعرتف يسوع بأ ن للحكومة الرومانية بعض السلطة من هللا بأ ن حتمك وجتمع الرضائب بأ نواعها اخملتلفة. ومع هذا، ينبغي 

فمل يكن لقيص احلق بأ ن  مقابةل هذا املبدأ  ابحلّق بأ ن علينا أ يضًا أ ن نعطي "ما هلل هلل." من مضن ال مور اليت هلل العبادة.

يُعَبد من رعاايه )واكنت هذه تُعَرف بـ"عبادة القيص" يف ذكل الزمن(. كام أ نّه ليس من حكومة لها احلق بأ ننا تطلب أ ن 

هل أ خر غري الرب يسوع املس يح. و نعبد أ ّي  مع هذا، فقد اكن لروما )اليت اكنت احلكومة القامئة( احلق بأ ن جتع الرضائب. ا 

تكونه هذه احلكومة(، ولكّن يف الوقت نفسه علينا أ ال  امعّ ينا مكؤمنني أ ن نطيع حكومتنا املدنية )بغّض النظر وذلا، عل 

س.  نساوم يف أ مر عبادتنا أ و يف معل أ ي يشٍء يتعارض مع الكتاب املُقدَّ
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 9السؤال 

حسق وي6: 3حني لكّم هللا موىس يف خروج  براهمي وا  عقوب( قد ماتوا منُذ زمٍن بعيد. ومع ، اكن هؤالء ال ابء الثالثة )ا 

هلهم حّت يف زمن موىس. وحّّت تتحقَّق  هذا هلهم )بيامن اكنوا أ حياء(، بل هو ا  نّه اكن ا  هل ..." فمل يقل ا  قال هللا: "أ ان ا 

ن )أ ي أ هّنم اكنوا وعود هللا لل ابء، ينبغي أ ن يكونوا أ حياًء ليتلقنوا ما اكن وعد به. ال بدَّ أ ن هذا عىن أ هّنم ما زالوا موجودي

، وعد يسوع بأ نّه س يكون "القيامة واحلياة 26-25: 11أ حياء(، وأ هّنم يومًا ما س ُيقامون من املوت. ويف يوحنا 

)ال بدية(." اال نسان اذلي "يؤمن به" يبقى حيًّا حّّت لو مات جسداًي. ويف احلقيقة، مبعىن ما من يؤمن به لن ميوت أ بدًا 

ولكّن املؤمنني بيسوع املس يح مه الوحيدون اذلي هلم هذا الوعد. أ لسَت سعيدًا أ نّك تؤمن  )فهو يبقى حيًا روحيًا(.

 بيسوع املس يح وكل حياة أ بدية؟

 10السؤال 

ىل معرفة احلق. فقد أ درك أ ن يسوع اكن قد أ جاب  خبالف كثريين من القادة ادلينينّي ال خرين، اكن هذا الاكتب يسعى ا 

أ ى أ نّه يس تطيع أ ن يتعملَّ منه. نعرف أ نّه اكن هناك بعض القادة ادلينينّي اذلين أ منوا بأ ن ال خرين حبمكة وحّق، وذلا ر 

(. وهذا الاكتب املذكور يف 53-50: 23ولوقا  39: 19يسوع هو املس يا )مثل نيقودميوس ويوسف الرايم؛ انظر يوحنا 

د أ نّه اكن ميكل فهامً روحيًا أ كرث من ال خرين، مل يكن قد أ من بعُد، ولكْن واٌّض أ نّه اكن يقرتب من هذا. مؤكّ  12مرقس 

به ليقبل بشارة اال جنيل. فا نْ واكن منفتحًا جتاه يسوع اذلي  اًل ل ن يدخل ف قبل بشارة اال جنيل وأ من،  قرَّ س يكون مؤهَّ

ان اثنيًة ابال ميان بيسوع املس يح ف  ن ُودلِّ س ميكننا أ ن ملكوت هللا. كيف ميكننا أ ن نعرف أ نّنا س نكون يف ملكوت هللا؟ ا 

 (.3ندخل ملكوته )انظر يوحنا 

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال  ا 
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 دلرس العارشلايت الختبار اذللجاابت اال  

 صواب :1السؤال 

 (118خطأ  )هذه حتية مس يحانية ترد يف املزمور : 2السؤال 

 صواب: 3السؤال 

 4السؤال 

 اال جابتان "أ " و"ج" صائبتان.

ميااًن حقيقيًا بأ ننا سننال ما نصّّل ل جهل وأ ن ال نشّك يف قلوبنا.أ . حني نص  ّّل ونطلب من هللا شيئًا، علينا أ ن نؤمن ا 

ج. حني نصّّل ونطلب من هللا شيئًا، علينا أ واًل أ ن حنرص أ ال يكون يف قلوبنا يشٌء جتاه أ خرين، وأ ن نكون قد غفران 

 هلم.

 خطأ  : 5السؤال 

 6السؤال 

شعياء   5ب. ا 

 7ؤال الس

 يان للجامعة اليت س تؤمن بأ نه املس يا )أ ي لـ"الكنيسة"(.ج. عىن يسوع أ ن امتياز ومسؤولية برانمج ملكوت هللا س ُيعطَ 

 صواب: 8السؤال 

 خطأ   :9السؤال 

 10السؤال 

 اال جابتان "أ " و"د" صائبتان.

".  أ . اتّفق مع يسوع قائاًل: "أ نت عىل حّق اي معمّلِّ

 بة القريب "أ فضل من مجيع احملرقات واذلابحئ."د. أ قرَّ بأ ن حمبة هللا وحم 

 





37: 13 - 35: 12نينّي وحديث جبل الزيتون: مرقس ادلرس احلادي عرش: حتّدي يسوع للقادة ادلي   
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: حتّدي يسوع للقادة ادلينينّي وحديث جبل الزيتون: ادلرس احلادي عرش

 37: 13 - 35: 12مرقس 

 ُمقّدمة ادلرس

ىل أ ورش ىل املواهجة ما بني يسوع وقادة الهيود ادلينيني يف ساحات الهيلك بعد أ ن أ ىت ا  لمي بدأ ان يف ادلرس السابق ننظر ا 

ىل أ س ئلهتم املتحّدية اليت طرحوها عليه، ننتقل ال ن  للمّرة ال خرية يف حياته ال رضية. وبعد أ ن نظران يف ادلرس السابق ا 

ىل رّد يسوع املتحّدي هلم يف مرقس  . ث سننظر ا ىل "حديث جبل الزيتون"، وهو عظة أ لقاها 44-35: 12للنظر ا 

ر، ث انتقل أ مام تالميذه يف جبل الز  13يسوع يف مرقس  يتون. ويف هذه الرساةل، تنبّأ  يسوع بأ ن الهيلك الهيودّي س ُيدمَّ

للتنبنؤ عن ال حداث اليت س تصل ذروّتا يف جميئه الثاين يف اجملد. ومن بني ادلروس الكثرية اليت ميكن للتالميذ أ ن 

وبأ ن علهيم أ ن يبقوا ساهرين وجوب أ ن يس تعّد أ تباع يسوع املس يح لالضطهاد،  13يتعلَّموها من تعلميه يف مرقس 

خالص هل( بيامن ينتظرون عودته يف اجملد.  ومتيقّظني )أ ي أ ن يكونوا مس تعّدين روحيًا وحييوا بأ مانة وا 

 

 ُمخّطط ادلرس

 (44-35: 12حتّدي يسوع للقادة ادلينينّي )مرقس : املوضوع ال ول

 (23-1: 13تقبل )مرقس : حتذيرات بشأ ن املس  1حديث جبل الزيتون، اجلزء : املوضوع الثاين

 (27-24: 13جميء املس يح اثنيًة )مرقس : 2حديث جبل الزيتون، اجلزء : املوضوع الثالث

: 13: أ مثال ودروس بشأ ن البقاء يف حاةل السهر واليقظة )مرقس 3حديث جبل الزيتون، اجلزء : املوضوع الرابع

28-37) 

 

 أ هداف ادلرس

 أ ْن:يف هناية هذا ادلرس، س تكون قادرًا عىل 

 عقيدة أ لوهية يسوع املس يح. 1: 110تفهم كيف يؤيّد مزمور  •

ق دروس العطاء املادي يف حياتك بناءًا عىل قّصة ال رمةل الفقرية اليت وضعت فلس هيا يف صندوق اخلزانة. •  تطّبِّ

ىل بداية الضيقة الع  •  ظمية.ترشح معىن "رجسة اخلراب"، وارتباطها بضّد املس يح املس تقبّّل، وكيف أ هّنا تشري ا 

ىل ال رض.عودة يسوع املس يح يف اجلسد تصف العالمات اليت ترافق  •  ا 

 تفكِّّر معليًا مبا ميكنك معهل للبقاء "ساهرًا متيقّظًا" بيامن تنتظر عودة املس يح. •
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 (44-35: 12حتّدي يسوع للقادة ادلينينّي )مرقس : املوضوع ال ول

قصرية تبعت ال س ئةل اليت وهّجها القادة ادلينيّون للرب يسوع.  ثالثة أ حداث ا ىل يف هذا القسم، يوّجه مرقس انتباهنا

 ال ول يتعلَّق بسؤال ُوّجه للقادة، ث حتذير للجمع لكه، وأ خريًا مدحيٌ ل رمةٍل فقرية.

 (37-35: 12. سؤال يسوع عن ابن داود )مرقس 1

 44-41: 20؛ لوقا 46-41: 22مّّت : املقاطع املوازية

مياهنم بأ ن املس يا اكن الهيود يف القرن ال   : 7"ابن داود" )انظر يوحنا هو ول )مبا يف ذكل القادة ادلينيّون( متّفقني يف ا 

(، وبأ ن هذا 16-8: 7مصوئيل 2اكً أ بداًي )كام يُرى يف لْ من أ والد داود سينال مُ  (. فقد اكن هللا قد وعد بأ ن واحداً 42

ممن أ منوا بأ ن يسوع هو املس يا اكنوا يدعونه بـ"ابن داود" )انظر الوعد سيتحقَّق يف املس يا. هذا يرشح ملاذا اكن كثريون 

(. ولكّن القادة ادلينينّي مل يقبلوا فكرة أ ن يسوع اكن "ابن داود". وذلا، يتحّدى يسوع هنا 48-46: 10مثاًل مرقس 

، اذلي اكن 1: 110مور هؤالء القادة ادلينينّي املشّككني بسؤاٍل مل يكونوا مس تعّدين ل ن جييبوا عنه. اقتبس يسوع مز 

)فكرة متبّصة: اللكمة "رب" ‘" اجلس عن مييين )أ مسى ماكن رشيّف(.’داود قد كتبه: "قال الرب )هللا ال ب( لريب: 

الواردة هنا ترمجة للكمتني عربيّتنَي. يف املّرة ال وىل، يه ترمجة لللكمة "هيوه"، وهو الامس الشخيص هلل. ويف املرة الثانية، 

يادة.( هذا اال عالن يتعلَّق ابالبن ال عظم دلاود لطان والس ّ د صاحب السّ يّ للكمة "أ دواني"، واليت تعين الس ّ يه ترمجة ل

يادة(.)املس يا( ليه بـ"ريب" )أ ي س ّيدي صاحب الّسلطان والس ّ ّن داود يشري ا   ، ومع هذا فا 

 1السؤال 

ا عن سؤاهل بشأ هنا( يه كيف ميكن أ ن يكون املس يا يسوع )واليت اكن عىل القادة ادلينينّي أ ن جييبو  هاالقضية اليت يثري 

"ابن" داود و"رب" داود )أ ي س ّيده صاحب الّسلطان( يف الوقت نفسه. كيف جتيب عن هذا السؤال، وما اذلي 

 بشأ ن املس يا؟ 1: 110يتضّمنه مزمور 

 

 

 

 

 

 (40-38: 12حتذير يسوع من الكتبة )مرقس . 2

 47-45: 20؛ 52-39: 11قا ؛ لو 36-1: 23مّّت : املقاطع املوازية

القادة ادلينينّي. فمل يس بق أ ن فكّروا مبا حتمهل هذه ال ية من معاٍن، وذلا مل  1: 110أ ربك سؤال يسوع املبين عىل مزمور 

يكونوا مس تعّدين ل ن جييبوه عن سؤاهل. وقد جعلهم هذا يبدون محقى يف عيون النّاس. اكنت هذه حلظة مناس بة ليديهنم 

مجلع. اكن الكتبة حيّبون أ ن ينالوا اال كرام أ مام النّاس، وأ ن يبدوا "روحينّي"، ولكّن احلقيقة يه أ هّنم اكنوا يسوع أ مام ا

رمه يسوع مهنم.  مفلسني روحيًا! ول هّنم اكنوا يُضلّون الناس بسلوكهم، حذَّ
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 2السؤال 

َّفون يف ثقافاٍت  ، ما 40-38: 12بناًء عىل مرقس كثرية اليوم. كام يف زمن يسوع، ميكن أ ن يُوَجد القادة ادلينيون املُزي

لهيا يف حياّتم؟ َّفني؟ ما الفضيةل الرئيس ّية اليت اكنوا يفتقرون ا   املبدأ  اذلي نتعلَّمه من هذه ال ايت عن القادة ادلينينّي املزي

 

 

 

 مدحي يسوع لتقدمة ال رمةل الفقرية. 3

 4-1: 21لوقا : املقاطع املوازية

ليه بشأ ن القادة ادلينينّي يف ال ايت ميثِّّل هذا احلدث صور يضاحية لل مر اذلي اكن يسوع يشري ا  . كثريون 40-38ة ا 

من هؤالء القادة ادلينينّي )خاّصة املنمتني لفرقة الصدوقينّي( اكنوا أ غنياء، واكنوا يظنون أ ن الغىن يعكس روحانيهتم. وذلا، 

مون املال يف الهيلك، اكنوا يريدون أ ن  يرى ال خرون املبالغ الكبرية اليت اكنوا يقّدموهنا حّّت ميتدهحم النّاس. حني اكنوا يقّدِّ

جعااًب  ال فلسني صغريين.لكن يسوع )هللا يف اجلسد( اكن أ كرث ا   بأ رمةٍل فقرية مل تس تطع تقدمي ا 

 3السؤال 

ىل املال والعطاء؟ماذا ميكننا أ ن نتعملَّ من هذه الفقرة عن الكيفية اليت هبا ينبغي لنا، كتالميذ ليسوع املس يح  ، أ ن ننظر ا 

 

 

 

-1: 13: حتذيرات بشأ ن املس تقبل )مرقس 1حديث جبل الزيتون، اجلزء : املوضوع الثاين

23) 

 24-23: 17؛ 24-5: 21؛ لوقا 28-1: 24مّّت : املقاطع املوازية

ا ىل هذه النبوة ابمس "حديث نبّوة الفتة وابلغة ال مهية عن جميئه الثاين. عادًة ما يُشار  13أ عطى الرب يسوع يف مرقس 

ىل الرشق من أ ورشلمي )مرقس  (. املقاطع املوازية 3: 13جبل الزيتون"، ل ن تعلميه هذا قّدمه عىل جبل الزيتون الواقع ا 

. تركّز روايتا مّّت ومرقس عىل فرتة الضيقة العظمية اليت ستس بق عودة الرب 21ولوقا  24لهذا املقطع ترد يف مّّت 

م، حني تعرَّضت أ ورشلمي لدلمار عىل يد  70لوقا )وحده( يتلكَّم عن وقت الضيق اذلي حصل عام  ، بيامنمبارشةً 

نّه بعد تدمري أ ورشلمي عام 24-20: 21الرومان )انظر لوقا  ، سوف "تكون 70(. لوقا هو الوحيد اذلي يقول ا 

م.  70ن دمار أ ورشلمي والهيلك يف عام وحقيقة أ  (. 24: 21أ ورشلمي مدوسة من ال مم، حّّت تمكَّل أ زمنة ال مم" )لوقا 

م.  70أ مرًا يف غري حمهل. فأ حداث العام  اليت تنهتيي ابجمليء الثاين ليست مرتبط يف حديٍث واحد مع أ حداث هناية الزمن

س اليوم يعتقدون أ ّن  ر فرتة من الفوىض واخلراب الشديدين الشبهيني ابلهناية. كثريون من داريس الكتاب املُقدَّ تصّوِّ

 أ زمنة ال مم" قد اكمتلت تقريبًا، وبأ ن الضيقة العظمية واجمليء الثاين ليسوع ليسا بعيدين."
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 (4-1: 13. ا عالن تدمري الهيلك )مرقس 1

 7-5: 21؛ لوقا 3-1: 24مّّت : املقاطع املوازية

م ومتّت توسعته عىل يد هريودس الكبري( أ حد أ هبيى  يف زمن الرب يسوع، اكن الهيلك الهيودّي يف أ ورشلمي )اذلي ُرّمِّ

جعاب التالميذ جبامهل مل يكن أ مرًا مفاجئًا. ن ا   وأ مجل املباين يف ذكل الزمن. وذلا، فا 

ومع أ هّنم مل يكونوا يس تطيعون ختينل 

ضه لدلمار، فقد رّد الّرّب علهيم بقوهل:  تعرن

ٍر ال يُنقَض" جح"ال يرَُتك جحٌر عىل 

(. تلكَّم يسوع هبذه 2: 13)مرقس 

م، وحتقَّقت نبّوته  33عام اللكامت 

م. عىل يد الرومان.  70حرفيًا عام 

سبب سامح هللا بتدمري الهيلك هو عدم 

أ مانة أ مة ا رسائيل لعهدها مع هللا، ول ّن 

ال مة أ ثِّمت برفضها الرب يسوع املس يح 

 وقتهل.

متام هذه ا لنبوة وال مور املرتبطة هبا. حبسب حني اكن التالميذ عائدين ا ىل جبل الزيتون، سأ لوه مزيدًا من ال س ئةل عن ا 

جنيل مّّت، سأ هل التالميذ أ يضًا عن عالمة جميئه وهناية ادلهر. )ل ن التالميذ مل يكونوا قد فهموا بعُد أ مَر قيامته،  رواية ا 

نة وتطهري فالراحج أ هّنم مل يكونوا يفكِّّرون مبجيء اثٍن يف املس تقبل البعيد. ورمبا اكنوا يفكّرون بأ نّه س تكون هناك دينو 

للمدينة ل جل الرّب قبل أ ن يبدأ  حمكه املس ياين ]جميئه[. ولكْن من منظور يسوع، س يكون هناك وقٌت طويل ما بني 

مي عام جملد بعد الضيقة العظمية.( مل ميثِّّل دمار أ ورشلادينونة هللا ل ورشلمي والهيلك يف القرن امليالدي ال ّول وعودته يف 

ىل ما س يأ يت أ خريًا عىل أ ورشلمي. تتصف الفرتاتن  م. هناية ادلهر، ولكنْ  70 مبعىن ما اكن هذا احلدث ظاًل يشري ا 

مه عن املس تقبل  بضيق واضطهاد للمؤمنني ودمار يقع عىل أ ورشلمي. وقد اس تخدم يسوع أ س ئةل تالميذه فرصًة لُيخربِّ

ىل ال ب، والحقًا فقط فهموا أ ن "جميئه" ي البعيد حني س يعود يف اجملد )اجمليء الثاين(.  نبغي أ ن يُس َبق بقيامته وصعودته ا 

 وعندئٍذ س يفهمون أ ن مثّة فرتة مفتوحة تفصل زمهنم ذاك عن عودته.

 4السؤال 

ن اكن يسوع قد مات عىل الصليب عام  ر حرفيًا عام 33ا  م. عىل يد  70، فكيف ميكنه أ ن يعرف أ ن أ ورشلمي س ُتدمَّ

ىل ماذا يشري هذا ال مر بشأ ن يسوع؟  هل تظن أ ن يسوع يعرف ما س يحدث معك يف املس تقبل؟ مباذا الرومان؟ ا 

 جيعكل هذا ال مر تشعر؟
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 (8-5: 13. اال شارات غري الصحيحة بشأ ن اجمليء املس تقبّّل ليسوع )مرقس 2

 11-8: 21؛ لوقا 8-4: 24مّّت : املقاطع املوازية

ّما مصاحبًة حلروب أ و أ وبئة أ   و كوارث طبيعية )مثل الزالزل( أ و اجملاعات. يف حصلت كوارث مراٍت كثرية يف التارخي، ا 

ىل امثل هذه الظروف، مييل الناس  لشعور ابخلوف والارتعاب، ويف بعض ال حيان يشعرون أ ن "هناية العامل" حتصل. ا 

ىل اس تنتاج خاطئ من خالل مشاهدّتم هذه ال حداث )فقد عرف أ ن التارخي  ر يسوع أ تباعه من أ ن يصلوا ا  وقد حذَّ

نسان أ نّه املس يا  70تلئًا هبذه ال مور(. لن ميثِّّل دمار أ ورشلمي عام س يكون مم  م. الهناية. كام ينبغي أ ال يضلّوا ابّدعاء أ ي ا 

 )حبيث يكون اكذاًب دّجااًل(.

 

 (13-9: 13. تقدمي الشهادة وتوقّع الاضطهاد )مرقس 3

 19-12: 21؛ لوقا 14-9: 24مّّت : املقاطع املوازية

 )ما بني اجمليء ال ول ليسوع وجميئه الثاين(، ميكن ل تباع يسوع أ ن يتوقَّعوا اضطهادات، يف بعض خالل الفرتة الفاصةل

ال حيان يكون شديدًا بيامن يكون بدرجٍة أ قّل يف أ حياٍن أ خرى. وابلرمغ من أ ّيِّ اضطهاٍد ميكن أ ن يأ يت، اكن ينبغي 

هلم يسوع بأ نّه س ُيكَرز ببشارة اال جنيل "يف مجيع ال مم"  لتالميذ يسوع أ ن يكونوا شهودًا أ مناء هل. ويف احلقيقة، أ كّد

(. )يدعو 3: 12(. يُظهِّر هذا حمبة هللا للك العامل ورغبته بأ ن يبارك لّك ال مم )تذكَّر الكمه يف تكوين 10: 13)مرقس 

س بشلٍك رمسّي مّّت البشارة بـ"بشارة امللكوت"، ويه تسمية تؤكِّّد عىل اخلرب الّساّر عن ملكوت املس يا، اذلي س  يتأ سَّ

 عند عودة يسوع.(

ويف الهناية، س يصل التارخي ذروته يف فرتٍة تُدعى "الضيق العظمية" )قبل عودة يسوع املس يح مبارشة(. س يكون 

الاضطهاد للمؤمنني شديدًا بشلٍك خاّص خالل هذه الفرتة. اكن يسوع يقصد الضيقة العظمية حني قال: "اذلي يصرب ا ىل 

ىل "الضيق" يف ال ايت التالية، وخاّصة ال يتني 13: 13لُص" )مرقس املنهتيى فهذا خي (. 24و 19؛ الحظ اال شارة ا 

ماكنية فقدان اال نسان خلالصه. فاللكمة "خيلص" تعين بشلٍك أ سايس  ذ ال عالقة لها اب  أ يسء فهم هذه ال ية من كثريين، ا 

ر" من ظرف صعب  ع أ ن تالميذ حقيقينّي كثريين سيُستشهَدون يف ما. ما قصده يسوع بقوهل هو: م"ينجو" أ و "يتحرَّ

ىل هناية تكل الفرتة، و"سينجون" )خيلصون( عند عودة املس يح الشخصية  الّضيقة العظمية، فا ن بعضهم س يحمتلون ا 

ىل "املنهتيى" يف حديث جبل الزيتون. فبحسب 20: 13)انظر مرقس  (. ودعامً لهذا التفسري، انظر اال شارة ال خرى ا 

سؤال ال ول اذلي طرحه التالميذ عىل يسوع هو: "قُْل لنا مّت يكون هذا؟ وما يه عالمة جميئك ال اكن ، 3: 24مّّت 

، نّبه يسوع ا ىل حقيقة وجوب حصول احلروب، ولكن "ليس املنهتيى بعُد." قد 7: 13ويف مرقس وانقضاء ادلهر؟" 

ىل  ىل الهيود اذلين يشري وعد النجاة والتحرير )اخلالص( هذا لذلين يصربون وحيمتلون ا  يف ال رض س يكونون "املنهتيى" ا 

. )الحظ اال شارة 32: 2عند هناية الضيقة العظمية، اذلين س يدعون ابمس الرب، فيخلصون/ ينجون، تمتاميً لنبوة يوئيل 

ىل اذلين يف الهيودية يف ال ية التالية، مرقس  يأ يت يف س ياق "يوم الّرّب"، وهو  32-28: 2.( مقطع يوئيل 14: 13ا 

ىل اذلين مه عىل جبل صهيون ويف أ ورشلمي، اذلين هيربون فينجون من تكل احملنة القاس ية. شارة ا   خُيمَت اب 
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 5السؤال 

لطات احلكوميّة )انظر مرقس  (، أ و قد تأ يت من 9: 13قد تأ يت العداوة والاضطهاد للتالميذ احلقيقيني عىل أ يدي السن

ميانك ابلرب يسوع املس يح؟ كيف  (.12: 13أ فراد من عائةل املؤمن )انظر مرقس  ضَت ل ّي اضطهاٍد بسبب ا  هل تعرَّ

ميانك ابلرب يسوع املس يح؟ هل أ نَت مس تعدٌّ ل ن 13: 13)مرقس  "من امجليع بغٍض تشعر جتاه تعنرضك لـ" ( بسبب ا 

 حتمتل هذه املعامةل؟

 

 

 

 

 (20-14: 13. أ هوال الضيقة العظمية )مرقس 4

 م.( 70تنظر ا ىل أ حداث العام  24-20: 21)لوقا  22-15: 24مّّت : املقاطع املوازية

، يركّز الرب عىل الفرتة املعروفة بـ"الضيقة العظمية". س تكون هذه الفرتة أ كرث ال وقات رعبًا وفظاعًة 20-14يف ال ايت 

لشخص ل ن يدفع وضيقًا وأ ملًا يف التارخي البرشي، ل ن خشصًا يُعَرف بـ"ضد املس يح" س يأ يت ليحمك العامل. سيسعى هذا ا

ىل عبادته )وعبادة الش يطان اذلي س مينحه قوته وسلطانه(. انظر رؤاي  . س تكون دلى هذا 10-1: 13لك العامل ا 

 الشخص بُغضة خاّصة جتاه ال مة الهيودية واملؤمنني بيسوع املس يح.

 :قراءة 

س، اقرأ  التفسري التايل لهذا امل 20-14: 13بعد قراءة مرقس   قطع.يف الكتاب املُقدَّ

 20-14: 13تفسري: مرقس 

ىل ال حداث الهنائية  13اكنت مادة مرقس  حّّت هذه الننقطة وصفًا عامًا للفرتة ما بني اجمليئني، وصواًل ا 

وال ايت التالية حيصل يف تكل الفرتة اليت تُعَرف  14اليت تس بق اجمليء الثاين مبارشة. ما يُوَصف يف ال ية 

شارة  7فرتة الثالث س نوات ونصف اليت تس بق عودة املس يح.ابمس "الضيقة العظمية"، ويه  الحظ ا 

ىل "الضيق العظمي" يف املقطع املوازي، يف مّّت  . خالل هذه الفرتة الرهيبة واملرعبة يف 21: 24مّّت ا 

                                              
ىل فرتٍة من س بع س نوات. تأ يت فكرة الس بع  7 ث البعض عن ضيقٍة يف س بع س نوات، ولكّن العهد اجلديد ال يشري مطلقًا ا  يتحدَّ

، ويه تتعلق بأ س بوع الس نوات )س بع س نوات( ال خري اذلي فيه يكمتل خراب ا رسائيل. )اللكمة العربية 27: 9ل س نوات من دانيا

ىل "أ س بوع" يف دانيال  َّفة من س بع س نوات. امتّدت نبّوة دانيال لس بعني من هذه "ال سابيع".(  27-24: 9املرُتمجة ا  تعين فرتًة مؤل

ىل فرتٍة  س بكوهنا النصف الثاين من يشري سفر الرؤاي عّدة مّرات ا  َّفة من ثالث س نوات وتصف، ويه ما يفهمهام علامء الكتاب املُقدَّ مؤل

ّن 5: 13(. وحبسب رؤاي 5: 13؛ 14، 6: 12؛ 3، 2: 11"أ س بوع" دانيال الس بعني، اذلي هو ال س بوع ال خري )انظر رؤاي  ، فا 

  العامل.هذه الفرتة يه اليت فهيا س تكون لضّد املس يح سلطة ُمطلَقة عىل
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م ويقود حركة  التارخي البرشي )واليت تُعَرف أ يضًا ابمس "يوم الرب"(، سيسمح هللا للش يطان بأ ن ينّظِّ

د عا يطان مترن ملية عىل اال هل احلقيقي الوحيد )مع أ هّنا س تفشل يف الهناية(. وكجزٍء من اسرتاتيجية الش ّ

يطان خشصًا يُعَرف بـ"ضد املس يح"، اذلي س يصري حامك العامل، اذلي  الرّشيرة والش يطانية، س يقمي الش ّ

: 13يطان )رؤاي س يقود أ عظم قوة عسكرية يف التارخي. س يكون هدفه أ ن جيعل العامل يعبده هو والش ّ 

ليه يف  10-1: 13(. يُوَصف هذا الشخص يف رؤاي 4  12-1: 2تسالونييك 2بـ"الوحش"، ويُشار ا 

ان هذا املقطع ال خري بأ ّن هذا الشخص هو "املقاوم واملرتفع عىل لّك ما  نسان اخلطية" و"ال ثمي". وخُيربِّ بـ"ا 

هل نّه جيلس يف هيلك هللا اك  لهًا أ و معبودًا، حّت ا  هل" )يُدعى ا  (. 4: 2تسالونييك 2، ُمظهِّرًا نفسه أ نّه ا 

فيوّّضِّ أ نّه سيُباد خشصّيًا ويُقتَل بيد الرب يسوع  8: 2تسالونييك 2ولكّن الرسول بولس يمُكِّل حديثه يف 

 (.21-19: 19املس يح نفسه يف جميئه الثّاين )انظر رؤاي 

 هذه ال ايت شديد الارتباط ال مر ابلهروب من الهيودية: الكم الرب يسوع يف .18-14: 13مرقس 

بأ عامل وأ نشطة ضد املس يح اليت س تحصل يف أ ورشلمي، وخاّصة تأ سيس "رجسة اخلراب". يأ يت هذا 

م لوصف معل حقري جنَّس الهيلك الهيودي. ففي دانيال  ، 31: 11التعبري من سفر دانيال، وقد اس ُتخدِّ

م هذا التعبري لوصف ما معهل احلامك اليوانين السو  بيفانس عام اس ُتخدِّ ق.م.  167ري أ نطيوخوس الرابع ا 

؛ 59: 1ماكبيني 1حني جنَّس الهيلك الهيودي بوضعه مذحبًا وثنيًا صغريًا فوق مذحب املُحَرقة يف الهيلك )

ىل ما معهل أ نطيوخوس 44: 4 ه الكثري من الانتباه ا  (، ومن ّث قّدم ذبيحة عليه لال هل الوثين زيوس. يُوجَّ

( يف سفر دانيال ل نّه ميثِّّل منوذجًا أ و رمزًا لضّد 28-21: 11حمكه يف دانيال  الرابع )اذلي يُوَصف

س ضد املس يح "رجسة خراب" يف املس تقبل )قارن مع دانيال   27: 9املس يح املس تقبّّل. س يؤّسِّ

، س يحصل هذا يف الوقت اذلي فيه 27: 9(، وهذا ما يتنبَّأ  يسوع عنه. وحبسب دانيال 11: 12و

ف تقدمي اذلبيحة والتقدمة )مما يعين أ نّه س يكون هناك هيلك س يكرس وخيرق " العهد" مع الهيود، ويوقِّ

عالن ضد  ُأعيد بناؤه يف املس تقبل(. ال يُوَصف هذا العمل النجس، ولكنّه قد يكون أ مرًا مرتبطًا اب 

هيلك (. وكون هذا س يحصل يف موقع ال 4: 2تسالونييك 2املس يح نفسه يف الهيلك الهيودي بأ نّه هللا )

جنيل مّّت )مّّت  ه رواية ا  س" )انظر 15: 24أ مٌر توحّضِّ ّن هذا س يحصل "يف املاكن املُقدَّ (، ل نّه يقول ا 

ىل الهيلك(. ويعلِّن يسوع بأ نّه حني يرى النّاس هذا  28: 21اس تخدام هذا التعبري يف أ عامل  لال شارة ا 

هذا، يُرى بأ ن الهروب من الهيودية يرتبط  ال مر، علهيم أ ال يتباطأ وا يف اخلروج هرواًب من الهيودية. ومن

بشلٍك أ سايّس ابلهيود يف الضيقة العظمية، مع أ نَّ هذا ال مر س يكون عالمًة رئيس ية لل خرين يف لّك 

العامل. لن يصغي لك الهيود لتحذير يسوع، ولكْن يُفرَتض أ ن اذلين يؤمنون به س يفعلون حبسب حتذيره. 

ن حصل يف س يكون السفر يف هذه الفرتة صعباً   بشلٍك خاّص للنساء احلوامل، وميكن أ ن يكون مزجعًا ا 

تاء.  فصل الش ّ

مّعا نقرأ ه يف مّّت ومرقس. فبداًل من تركزي لوقا عىل "رجسة اخلراب"  24-20: 21خيتلف حديث لوقا 

اذلي س يتسبَّب هبا ضد املس يح يف الضيقة العظمية، يركّز عىل دمار أ ورشلمي عىل أ يدي اجليوش 

: 13م. )اكن دمار الهيلك موضوع احلديث ال صّل للرب يسوع، كام يُرى يف مرقس  70نية عام الروما

م. "منوذج" ملا  70(. ولكْن مثّة عالقة بني رواية لوقا ورواية مّّت ومرقس، ل ن دمار أ ورشلمي عام 2

ىل أ نّه خالل أ حداث العام  24: 21س يحصل يف الهناية. ويشري لوقا  الهيود سوف م.، كثريون من  70ا 
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ىل مجيع اُلَمم، وتكون أ ورشلمي مدوسة من ال مم، حّّت تمُكَّل أ زمنة  يف، ويُس َبون ا  "يقعون بفم الس ّ

 ال مم."

هثا  .19: 13مرقس  السبب وراء التحذير: الضيقة العظمية: "رجسة اخلراب" هذه، اليت س يحدِّ

ىل فرتة رهيبة من الاضطهاد والضيق سها ضد املس يح، س تؤدي ا  ، خمتلفة عن أ ي يشٍء أ خر حّّت ويؤّسِّ

(. س تكون فرتًة صعبة بشلٍك خاّص 1: 12ذكل الوقت ميكن رؤيته يف التارخي البرشّي )انظر دانيال 

: 7، مؤمنون كثريون "من لك ال مم" )رؤاي 14: 7لذلين سيبقون يف أ ورشلمي والهيودية. وحبسب رؤاي 

 متامًا أ ن الضيق سوف ميتّد ا ىل خارج حدود ( سوف يُستشهَدون خالل فرتة الضيقة العظمية )واّضٌ 9

 ا رسائيل بكثري(.

جناة اخملتارين وحتريرمه: ابلرمغ من ُرعب وفظاعة هذه الفرتة، يبقى هللا هو املس يطر  .20: 13مرقس 

املمسك بزمام لك ال مور، فال يسمح لهذا الوضع بأ ن يس متّر أ كرث مّما يراه مناس بًا. ففي اللحظة املناس بة، 

" الضيقة العظمية )وواّض أ ن معىن هذا هو أ هّنا سوف ي  تدخَّل ل جل "خمتاريه". من منظور هللا "تُقصَّ

د يف ثالث س نوات ونصف، أ و يف اثنني وأ ربعني شهرًا، حبسب رؤاي   (.5: 13س ُتحَص وحُتدَّ

 6السؤال 

ىل ماذا يشري التعبري "رجسة اخلراب"؟ كيف يرى اكتب هذا التفسري حتقنق "رجسة  حبسب التفسري السابق، ا 

 اخلراب" يف شلكها ال مكل؟

 

 

 

 

 (23-21: 13. حتذير من ادّلّجالني املُّدعني أ هنم املس يح/ املس يا )مرقس 5

 25-23: 17؛ لوقا 28-23: 24مّّت : املقاطع املوازية

ر الرب يسوع املس يح مّرة أ خرى من أ نّه س يكون هناك دّجالون، أ شخاص يّدعون أ هّنم املس ي ح، أ و ينقلون أ خباراً حيّذِّ

. وس يكون لهؤالء قوى خاّصة )فيعملون يف الضيقة العظمية خاطئة بشأ ن ماكنه. يُتوقَّع ظهور املسحاء وال نبياء الكذبة

 أ ايٍت وجعائب(، ولكّن قوّتم وسلطاهنم من الش يطان ال من هللا.

حدى املشالكت اليت س نواهجها دامئًا يه قضية ادّلّجالني. س يكون هناك مَ  ن يبدو أ هّنم ميلكون قوى وقدرات معجزية، ا 

ة، بل  مهم ونفحصهم ال بناًء عىل قدرّتم عىل معل أ موٍر مدهشِّ ولكهّنم ليسوا يف احلقيقة من هللا. لهذا علينا دامئًا أ ن نقيِّّ

ن اكن ما يقولونه م  مهم بلكمة هللا، فرنى ا   نسجم مع لكمة هللا.بشلٍك رئييس بناًء عىل ما يقولون وما يعلّمون. علينا أ ن نقيِّّ
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 7السؤال 

يّدعون أ هنم ُمعلِّّمون مس يحّيون أ و أ نبياء مس يحّيون، ولكهّنم  يف ثقافتك؟ هل تعرف أ شخاصاً  أ ّي أ نبياء كذبة هل رأ يَت 

 يف احلقيقة دّجالون يعلّمون تعالمي خاطئة ومنحرفة؟

 

 

 

-24: 13مرقس : جميء املس يح اثنيًة )2حديث جبل الزيتون، اجلزء : املوضوع الثالث

27) 

 28-25: 21؛ لوقا 31-29: 24مّّت : املقاطع املوازية

 ةهذه ال ايت ال ربعة نبوة واحضة ورصحية عن اجمليء الثاين للّرّب يسوع املس يح، وهو ما س يحصل مبارشة بعد الضيق

ىل دانيال  العظمية. س يكون جميئه مصحواًب ابضطراابت كونية حني يعود "يف حساب"، بقوة كثرية وجمد )وهذه شارة ا  : 7ا 

الّرب يف حمامكته أ مام القادة ادلينينّي(. وقول  62-61: 14، وحتقيق ملا اكن الرب يسوع املس يح وعد به يف مرقس 13

جنيل  ىل زكراي 30: 24مّّت: "وحينئٍذ تنوح مجيع قبائل ال رض" )مّّت يف ا  شارة ا  ، وهو نواح الشعب 10: 12( ا 

ذ يدركون مدى خطأ  موقفهم جتاه يسوع، الهيودي يف هناية الضيقة العظ  ميان( ا ىل "اذلي طعنوه"، ا  مية حني سينظرون )اب 

ظهار حقّه وسلطانه، وذلا يتسمّل ُملكه وسلطانه الرّشعّيني )دانيال  ّن هذه يه حلظة ا  : 7اذلي هو مس ّيامه. ومع هذا، فا 

 يف ني(. قبل ال لفيّ 27: 13ن لك العامل )مرقس (. كام س يكون اجمليء الثاين مصحواًب جبمعِّ املالئكة خملتاري هللا م14

( يعتقدون أ ن هذا 6-1: 20الهوّتم )اذلين يؤمنون بأ ن يسوع س ميكل عىل ال رض أ لَف س نٍة بعد عودته تمتاميً لرؤاي 

 امجلع س يكون جزءًا من التحضريات لتأ سيس امللكوت ال لفي.

 8السؤال 

ر أ تباعه من أ ن خُيَدعوا أ واكن يسوع ق َضلّوا من "املسحاء الكذبة" اذلين يّدعون أ هنم املس يح/ املس يا. كيف يُ  د حذَّ

املس يح، وكيف سيمتكّنون من متيزي يسوع املس يح احلقيقي من ادّلّجالني الكذبة اذلين سيمتكّن النّاس من متيزي عودة 

 يّدعون أ هّنم املس يح/ املس يا؟

 

 

 

دروس بشأ ن البقاء يف حاةل السهر : أ مثال و 3حديث جبل الزيتون، اجلزء : املوضوع الرابع

 (37-28: 13واليقظة )مرقس 

عطاء درس بشأ ن الس ا ىل بعد تعلمي الرب يسوع عن الضيقة العظمية وجميئه الثاين، ينتقل  هر والتيقنظ. عىل تعلمي مثلني وا 

 .وقتوا دامئًا كام لو اكن يسوع س يعود يف أ ي ياملؤمنني أ ن حي 
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 (31-28: 13. مثَل جشرة التني )مرقس 1

 33-29: 21؛ لوقا 35-32: 24مّّت : املقاطع املوازية

ر أ جشار التني يف الربيع، يعرف النّاس  تسقط أ وراق جشر التني يف الش تاء، وخترِّج برامعها وأ وراقها يف الربيع. وحني تزهِّ

؛ أ ي ال ش ياء 29: 13أ ن الصيف ليس بعيدًا مهنم. وهكذا احلال حني يبدأ  النّاس برؤية "هذه ال ش ياء صائرًة" )مرقس 

ذ علهيم أ ن يكونوا قادرين عىل أ ن يدرِّكوا أ نَّ  عودته  اليت تُذَكر يف هذا ال حصاح، خاّصة "رجسة اخلراب" يف الهيلك(، ا 

قريبه. اجليل اذلي يبدأ  برؤية حتقيق هذه العالمات سريى أ يضًا "لك هذه ال ش ياء" حتصل. هذا يعين أ ن هذه ال مور 

 عضها من بعض، مبا يف ذكل عودة يسوع املس يح يف اجملد.س تحصل يف وقٍت قريٍب ب 

 9السؤال 

لبعض الوقت: "الّسامء وال رض تزوالن، ولكّن الكيم ال يزول." يف الس ياق القريب، تشّدد هذه  31: 13فكِّّر مبرقس 

هنّ   معومًا ا ىل لك ما علّمه شريت  اال ية عىل يقينية ال ش ياء اليت قالها الرب يسوع املس يح بشأ ن جميئه الثاين. ومع هذا، فا 

ف بلكامتك اخلاّصة ما تعتقد أ ن ال ية  ىل "القادة ادلينيني"  31يسوع. صِّ تقوهل. ماذا معىن هذا يف ما يتعلَّق بنظرة يسوع ا 

 أ و "ال نبياء" ال خرين؟

 

 

 

 

 (37-32: 13عودة رّب البيت من رحلته )مرقس . مثَل 2

 36-34: 21قا ؛ لو 44-42، 36: 24مّّت : املقاطع املوازية

أ ّن الفكرة الرئيس ية يف هذا املثل يه التشديد عىل حقيقة أ نّه ليس من اكئن يعرف وقت جميء يسوع يف اجملد بدقّة، و 

هني وغري مدركني لهذه احلقيقة، وذلا فا ن علينا، حنُن تالميذه، أ ن نبقى متيقّظني ال كثريين ممن يسكنون ال رض يكونون

مرتبطًا مبجيء يسوع يف اجملد أ مٌر واٌّض كام يُرى عند املقارنة مع  وكون "السهر" أ ية حلظة. )دامئًا، ومس تعّدين لعودته يف

جنيل مّّت. انظر مّّت   بشلٍك خاّص.( 42: 24رواية ا 

شوا  وا وتشوَّ ن ال ب هو الوحيد اذلي يعرف "اليوم والساعة". كثريون حتريَّ وللتشديد عىل هذه احلقيقة، يقول يسوع ا 

قول من يسوع: "وأ ما ذكل اليوم وتكل الساعة فال يعمل هبام أ حٌد، وال املالئكة اذلين يف السامء، وال الابن، بفعل هذا ال

ال ال ب" )مرقس  (. كيف ميكن ليسوع أ ن يعرف عن ادلمار ال يت عىل الهيلك، والضيقة العظمية، وعودته، 32: 13ا 

، فكيف ال يعرف هذا ال مر؟ يأ يت اجلواب يف الطبيعة ولكنّه ال يعرف عن وقت عودته؟ فا ن اكن هللا )وهو كذكل!(

الرّسيّة الغامضة للثالوث نفسه، ويبدو أ ّن يسوع أ خضع نفسه لل ب يف ما يتعلَّق هبذا ال مر، ووافق عىل أ ن يكون ال ب 

د يف هو الوحيد اذلي يعرف وقت حدوث هذا ال مر. )ل جل مزيٍد من النقاش حول هذا املوضوع، انظر التذييل الوار 

 هناية ادلرس احلادي عرش.(
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 10السؤال 

مك مّرة ترى يف هذه الفقرة اللكمة "اسهروا" أ و ما شاهبها؟ كيف يؤثِّّر أ مر تكرار هذه اللكمة يف رساةل يسوع؟ برأ يك، ما 

 معىن أ ن "يسهر" اال نسان؟ ماذا ميكننا أ ن نعمل، معليًا، لنتأ كّد من أ مانتنا يف بقائنا ساهرين ومتيقّظني؟

 

 11لسؤال ا

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ 

 الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

  



37: 13 - 35: 12ادلرس احلادي عرش: حتّدي يسوع للقادة ادلينينّي وحديث جبل الزيتون: مرقس  186الصفحة   

 

 

 تذييل: عدم معرفة يسوع "يوم وساعة" جميئه

: "وأ ّما ذكل اليوم وتكل الساعة فال يعمل هبام أ حٌد، وال املالئكة اذلين يف 32: 13قال الرب يسوع املس يح يف مرقس 

ال ال ب." هذه ال ية حمرّيِّ  س يعمّلِّ بوضوح أ ن يسوع املس يح )"الابن"( هو السامء، وال الابن، ا  ة جدًا، ل ن الكتاب املُقدَّ

ذًا ميكن أ ن يكون هناك يشٌء ال يعرفه؟ أ و لنعرّبِّ عن ال مر بطريقٍة  هللا نفسه. فا ن اكن هللا )وهو كذكل!(، فكيف ا 

 أ خرى: كيف ميكن أ ن يعرف ال ب شيئًا ال يعرفه الابن؟

ه ال ية الكثري من اجلدل واخلالف وسط أ ابء الكنيسة ال وىل، بل وقادت ا ىل مشلكة يف يف الكنيسة ال وىل، ودّلت هذ

ابلغة ال مهية نسخ بعض اخملطوطات. ففي رواية مّّت املوازية، ال حتتوي بعض اخملطوطات اليواننية الباكرة عىل اللكامت 

جنيل مرقس، وموجودة يف  ومع هذا، فا ن هذه اللكامت ترد بوضوح يف 36.8: 24"وال الابن" يف مّّت  رواية ا 

 )مما يعين أ هّنا يف الغالب جزٌء من النّص اليوانين ال صّل(. 26: 24خمطوطات يواننية كثرية لنّص مّّت 

ىل الباورس يا ) ( نفسه، أ ي اجمليء الثاين للمس يح. Parousiaليس من شّكٍ يف أ ن اللكمتني "اليوم والساعة" تشري ا 

جنيل مّّت، ح  : "وكام اكنت أ اّيم نوح، كذكل يكون أ يضًا جميء ابن اال نسان." 37: 24يث نقرأ  يف مّّت هذا واّض من ا 

دين ال 31-28: 13مع أ نّه ميكن معرفة الوقت العام للباروس يا )حيث هذا هو مقصد مرقس  (، فا ن اليوم والساعة املُحدَّ

 ، عىل عكس معظم العامل اذلي سيتفاجأ  مبجيئه.ميكن معرفهتام. ولهذا، ينبغي لتالميذ يسوع أ ن يبقوا "ساهرين" ومتيقّظني

ىل ولكنَّ سؤالنا الرئييّس هنا يتعلَّق بسبب عدم معرفة الابن نفسه لليوم والساعة.  رمبا يكون مفيدًا أ ن نبدأ  ابلنظر ا 

هل واحد س، هناك ا  ذ هو موجود يف اثلوث ، ولكنْ الثالوث نفسه. حبسب الكتاب املُقدَّ ، وحدة هللا ليست بس يطة، ا 

هل واحد يف ثالثة أ قانمي. قد يبدو هذا صعب الاستيعاب لذلهن البرشي )ويف احلقيقة، لن  ليس ثالثة أ لهة، بل ا 

يس تطيع اذلهن البرشي استيعابه(، ولكّن ملاذا ينبغي أ ن يفاجئنا هذا ال مر؟ فا ن اكن هللا عظاميً ومدهشًا وشديد الروعة 

ات وكذكل عىل ال رض والبحار، بل وعامل امليكروسكوب، فلامذا نظن أ ّن كام يظهر مما خّططه وخلقه للّك ما يف السمو 

هٌل اثلويث ال قانمي، يوجد يف هللا س يكون اال هل اذلي ميكن للاكئنات فهمه واستيعابه بسهوةل؟  ّن قولنا ا ن هللا ا  وذلا، فا 

ن هللا أ مٌر ال نس تطيع أ ن نفه مه فهامً اتّمًا بأ ذهاننا البرشية أ قانميه ال ب والابن والروح القدس، ليس سوى قولنا ا 

 احملدودة. ينبغي أ ال نتفاجأ  هبذا ال مر!

يُوَجد مضن الثالوث تنوٌع يف ال دوار وطبيعة خاّصة للعالقة بني ال قانمي. واٌّض أ ن لك أ قانمي الثالوث اشرتكت يف معلية 

ولكْن مل يكن دور ال ب أ ن يذهب (. 17-15: 1وكولويس  5-1: 1اخللق ال صلية )ولرؤية دور الابن، انظر يوحنا 

ىل الصليب، بل الابن وحده. كام يبدو أ نّه اكنت دلى ال ب مسؤولية ُمعيَّنة بشأ ن حتديد اخلطّ الزمين ل حداث التارخي:  ا 

                                              
وبعض  qو  Dو  Bو  אvid2و  א*( ترد يف اخملطوطات التالية: "oujde; oJ uiJovاللكامت اليواننية "وال الابن" )يف اليواننية  8

و  157و  33و  Wو  Lو  1a(. لكن هذه اللكامت ال ترد يف اخملطوطات التالية: armو  palsyrو  mssvgاخملطوطات ال خرى )ومهنا 

ال حتتوي عىل هذا اجلزء من  A(. )اخملطوطة الشهرية ذات احلروف الكبرية Jeromeوعند جريوم ) s, p, hsyrو  vgو  Byzو  180

جنيل مّّت.( نّص خمطوطات ال غلبية ) البس تاين العربية،  -( أ ثَّر عىل ترمجة املكل جميز، والرتجامت القدمية ال خرى مثل فاندايك Byzا 

. ومع هذا، 36: 24البس تاين العربية( يف مّّت  -ت "وال الابن" يف ترمجة املكل جميز )وترمجة فاندايك وهو ما يفرّسِّ عدم ورود اللكام

يراد هذه اللكامت يف بعض  ىل. يسهل فهم سبب عدم ا  يراد هذه اللكامت، ويه القراءة ال صعب، وذلا فهيي املُفضَّ ّن ادلليل يف صف ا  فا 

(. وال مر ال برز Bو  אامت "وال الابن" لها دمع قوي من خمطوطات هممة )خاّصة *اخملطوطات، وذكل ل س باب الهوتية. ولكن اللك

 حيث ليس من خالف نيّص حولها. 32: 13هو ورود هذه اللكامت بوضوح يف مرقس 
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(. كام نعرف أ ن الابن وافق عىل أ ن 7: 1"ليس لمك أ ن تعرفوا ال زمنة وال وقات اليت جعلها ال ب يف سلطانه" )أ عامل 

، نقرأ  عن يسوع يقول: "أ ان ال أ قدر أ ن أ فعل من نفيس شيئًا. كام أ مسع أ دين، 30: 5ه. ففي يوحنا دب يف جتسن خيضع لل  

، قال يسوع: 49: 12ويف موقعٍ أ خر، يوحنا ودينونيت عادةٌل، ل يّن ال أ طلب مش يئيت بل مشيئة ال ب اذلي أ رسلين." 

: 5و أ عطاين وصّيًة: ماذا أ قول ومباذا أ تلكَّم." انظر أ يضًا يوحنا "ل يّن مل أ تلكَّم من نفيس، لكن ال ب اذلي أ رسلين ه

رادة اذلي اكن قد أ رسهل )يوحنا 10: 14؛ 28، 26: 8؛ 38: 6؛ 19 (. وذلا، ينبغي أ ن 34: 4. عاش يسوع ليعمل ا 

 ال لوهية نفهم حقيقة اخلضوع الطوعي من جانب هللا الابن هلل ال ب، ويف الوقت نفسه ندرِّك حقيقة أ هّنام اكمَّل 

ومتساويني فهيا. فا ن اكن املس يح أ قّل يف ال لوهية من ال ب فهذا يعين أ نّه ال حيّق هل أ ن ينال اال كرام اذلي يناهل ال ب. 

 : "ليك يكرِّم امجليع الابَن كام يُكرِّمون ال ب."23: 5ولكّن يسوع أ علّن بوضوح يف يوحنا 

نّه حبسب ترتيباٍت ُمس َبقة يف ذات هللا الثالوث، اكن لل ب دور يضطلع به، ولالبن دور يضطلع به، وللروح  وهكذا، فا 

ده، فال يعمتد  ع نفسه طواعيًة لل ب يف جتسن القدس دور يضطلع به. وعالوًة عىل ذكل، فقد وافق الابن عىل أ ن خُيضِّ

(، يف حني قال 30: 10عىل قوته وال عىل مبادرته. لهذا اس تطاع يسوع أ ن يقول ذات مّرة: "أ ان وال ب واحد" )يوحنا 

حدى نتاجئ خضوع الابن هذا هو أ ّن يعرف ال ب يوم وساعة 28: 14يف مّرة أ خرى: "أ يب أ عظم ميّن" )يوحنا  (. وا 

د ال وقات وال زمنة واحلقبparousia"جميء" ) مبش يئته وسلطانه، ولكّن الابن ال ميكنه معرفة  ات( الابن، ل ن ال ب حيّدِّ

وكون هذا ال مر بقي حال املس يح بعد ذكل )أ ي بعد صعوده( فهو أ مٌر يصمت الكتاب  الوقت ادلقيق اذلي حّدده ال ب.

س بشأ نه.  د ا ىل ميني ال ب.املُقدَّ رمبا مل يكن الابن يعرف هذا ال مر حني اكن عىل ال رض، ولكنّه يعرفه ال ن بعد أ ن صعِّ
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 دلرس احلادي عرشلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

ى يسوع القادة  وا قول داود يف مزمور ملاذا حتدَّ اجلس عن ’)"قال الرب لريّب:  1: 110ادلينينّي الهيود بأ ن يفرّسِّ

 ؟‘"(مييين.

 اكن يسوع يأ مل بأ ن يعطيه القادة ادلينيّون أ مسى مراكز الرشف. .أ  

 أ راد يسوع أ ن يدعوه القادة ادلينيّون "راّبً" أ و "س ّيدًا". .ب

كن أ ن يكون "ابن داود" من دون أ ن يكون يف الوقت نفسه أ رادمه يسوُع أ ن يدرِّكوا أ ن املس ّيا/ املس يح ال مي .ج

 أ عظم من داود، أ ي رّب داود.

 أ راد يسوع أ ن يدرِّك القادة ادلينيّون أ نّه ينبغي أ ن ميوت عىل الصليب من أ جل أ ن يصعد ا ىل ميني ال ب. .د

 2السؤال 

(؟ )ضع 44-41: 12يف اخلزانة )مرقس  أ ي من ادلروس التالية ميكننا أ ن نتعلَّمها من قّصة ال رمةل اليت أ لقت فلسني

 دائرة حول لّك اال جاابت الصائبة.(

ذ حّّت الفقراء ميكن أ ن يكونوا انجضني روحيًّا. .أ    ليس من ارتباط رضورّي بني الغىن والروحانيّة، ا 

 ينبغي أ ال يكون دافع اال نسان يف العطاء أ ن يراه النّاس. .ب

 ميان اذلي دلينا وحنُن نعطي.ال يقيس هللا عطاءان مبقدار ما نعطيه، بل ابال   .ج

 لكام ازداد عطاؤان هلل ازداد قبوهل لنا. .د

 3السؤال 

( عن رواية هذا احلديث يف مّّت ومرقس؟ 21ما جوانب اختالف رواية حديث جبل الزيتون يف ا جنيل لوقا )لوقا 

 )ضع دائرة حول لّك اال جاابت الصائبة."(

م لوقا تفاصيل أ كرث جدًا عن اجمليء الثاين .أ     للمس يح.يقّدِّ

ض هل تالميذه من اضطهاد. .ب  ال يذكر لوقا التحذيرات املتعلِّّقة مبا سيتعرَّ

د لوقا فقرة تصف دمار أ ورشلمي عام ي .ج  م. 70ورِّ

ىل أ نّه بعد دمار أ ورشلمي، س ُتداس املدينة حتَت أ رجل ال مم ا ىل وقت اكامتل أ زمنة ال مم. .د  يشري لوقا ا 

 4السؤال 

ر ابلاكمل(، وقد حتقَّقت نبوته هذه عام  أ نبأ  يسوع بأ ن جحارة الهيلك لن يبقى واحٌد مهنا عىل ال خر )مبعىن أ نّه س ُيدمَّ

 صواب أ م خطأ ؟ م.70
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 5السؤال 

مياهنم  ىل املنهتيى فهذا خيلُص" بكونه حتذيرًا من أ ن املؤمنني اذلين ينكرون ا  ينبغي فهم قول يسوع "ولكن اذلي يصرب ا 

 أ ؟صواب أ م خط ويرتكونه س يفقدون خالصهم.

 

 6السؤال 

 يف حتذيره بشأ ن "رجسة اخلراب"؟ 14: 13ماذا قصد يسوع يف مرقس 

 جس.قصد يسوع أ ن القادة ادلينينّي اذلين رفضوه اكنوا يرتكبون الرّ  .أ  

 ابلرجس بتدمريمه أ ورشلمي. الرومان س يتسبّبونقصد يسوع أ ن  .ب

م حتذيرًا نبوايًّ  .ج احج ئة وحقرية يف موقع الهيلك الهيودي، والرّ  من أ ن ضّد املس يح س يعمل أ عاماًل ردي اكن يسوع يقّدِّ

لهًا.  هذه ال عاملأ نّ  عالن نفسه ا   اكنت مرتبطة اب 

بيفانوس  .د ر الناس بأ ن علهيم أ ال يسيئوا معامةل موقع الهيلك ابلطريقة اليت اتّبعها أ نطيوخوس الرابع ا  اكن يسوع حيّذِّ

 ق.م. 167عام 

 

 7السؤال 

ىل ال رض، ولكنْ وع املس ّيا/  مكيف س ميزّي النّاس يسوع احلقيقّي من ادلّجالني اذلين يّدعون بأ هنّ  د يسوع بأ ن يعود ا 

 املس يح؟ )ضع دائرة حول لّك اال جاابت الصائبة.(

 يسوع هو الوحيد اذلي سيس تطيع معل ال ايت والعجائب. .أ  

 س يكون جميء يسوع مس بوقًا ابضطراابت كونية هائةل. .ب

 .13: 7نيال سرُيى يسوع "أ تيًا يف السحاب" تمتاميً دلا .ج

ىل الهيلك ويعلِّن أ نّه هللا. .د  س يذهب يسوع ا 

 

 8السؤال 

 13ما أ نبأ  به يف مرقس  ( أ ّن لكَّ 30: 13)مرقس  : "ال مييض هذا اجليل حّّت يكون هذا لكّه"قصد يسوع بقوهل

 صواب أ م خطأ ؟ س يحصل خالل حياة التالميذ اذلين مسعوه يتلكَّم.
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 9السؤال 

ّ وفيق بنيكيف ميكننا التّ  ن  مل يكن يعرف "يوم وساعة" جميئه؟ ه عقيدة أ لوهية املس يح وقوهل ا 

 اهر يف اجلسد.ال ميكن التوفيق بني هذين ال مرين، وهذا دليل عىل أ ّن يسوع مل يكن يف احلقيقة هللا الظّ  .أ  

د أ وقات وحقبات التارخي. مضن الثالوث، دور ال ب هو .ب ه خضع طواعية لل ب دول ّن يسوع يف جتس أ ن حيّدِّ

ّن فمل يفعل شيئًا من ذاته، بل اكن يعمتد عىل ال ب ابلاكمل(، )  هذه احلقيقة ببساطة مل تُعلَن هل.فا 

نسااًن حقّ  .ج ، واكن عليه أ ن يمنو يف املعرفة واحلمكة، اكنت هناك أ مور أ خرى اكن ينبغي أ ن اً ل ّن يسوع اكن ا 

ال   لل ب.يتعلّمها، مبا يف ذكل هذا الرّس العميق اذلي مل يكن معروفًا ا 

متام "أ زمنة ال مم"، فقد اكن اترخي هذه العودة فيه يش .د من املرونة، وذلا  ءٌ ل ن عودة املس يح اكنت تعمتد عىل ا 

 .هذه العودة حّّت يسوع مل يعرف الوقت ادلقيق اذلي س تحصل فيه

 

 10السؤال 

ر أ ربع مّرات يف مرقس   لنا: ( تذكريٌ 37-33: 13حثن يسوع عىل "اسهروا" )اذلي يتكرَّ

يف السامء، ول ن نقرأ  ال خبار عن ال حداث اجلارية  اليت تظهر والعالمات بأ ننا حنتاج ل ن نراقب ال ايت .أ  

 ابس مترار، حّت نعرف حني س تصري عودة املس يح قريبة.

 بأ ننا حنتاج ل ن نراقب حصول "رجسة اخلراب" لنمتكّن من الهرب ا ىل ماكن ملجأ  أ من حني حتصل. .ب

مني أ نفسهم مكسحاء كذبة وأ نبياء كذبة.حنتاج ل ن نكون يقظني وحم .ج  رتسني بشأ ن ادّلّجالني اذلين قد يأ تون ُمقّدِّ

خالص. .د ايه بأ مانة وا   حنتاج ل ن نكون مس تعّدين روحيًّا لعودة ربّنا بعيش نا حياة منضبطة وخبدمتنا ا 
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 احلادي عرش س ئةل ادلرسل  جاابت اال  

 1السؤال 

ىل "ابنه ال عظ 1: 110أ شار داود يف مزمور  م" )أ ي املس يح/ املس يا( بقوهل "ريب" )أ ي س ّيدي صاحب السلطان ا 

عّّل(. الطريقة الوحيدة اليت ميكن هبا أ ن تكون هااتن امجللتان حصيحتنَي يه بأ ن يكون ابن داود هو هللا )رب داود( 

ّن مزمور  نسااًن )ابن داود(. وهكذا، فا  شارة خمفية وغري مبارشة ا ىل هوية املس يا احلق  1: 110وا  لهًا ا  يقية، اليت يه كونه ا 

شارة يسوع ا ىل هذه ال ية، مل يكن عىل يسوع أ ن يعلِّن  نسااًن يف الوقت نفسه. واب  لهًا وا  د املس يا، اكن ا  نسااًن. بتجسن وا 

ىل مزمور  ىل املعىن الواّض من هذه 1: 110أ لوهيته: "أ ان هللا،" بل وّجه القادة ادلينينّي ا  ، ومسح هلم بأ ن يصلوا ا 

نفسهم. فس يكون املس يا هللا الظاهر يف اجلسد )وهو ما يفرّسِّ قدرته وسلطانه عىل أ ن يغفر اخلطااي(، اللكامت بأ  

، فينبغي أ ن 1: 110قلوب الناس، وس ميكنه أ ن يس يطر عىل قوى الطبيعة. فا ن اكنوا يؤمنون مبزمور يف وس يعرف ما 

 أ كرث انفتاحًا لقبول فكرة أ نّه املس يا وللخضوع لسلطانه. وايكون

 2لسؤال ا

جياد هؤالء يف لك ثقافٍة. أ حد املبادئ الرئيس ية اليت ميكننا اتّباعها لتحديد  مثّة قاّدة دينيّون كذبة كثريون اليوم، وميكن ا 

هؤالء هو متحورمه حول أ نفسهم ورغبهتم ابحلصول عىل الكرامة واملدحي يف عيون الناس. )ليس هذا معاداًل لرغبة 

طّيبة أ مام هللا، واليت يه رغبة كتابية سلمية.( ما يبدو انقصًا يف هؤالء القادة هو اال نسان بأ ن يكون صاحب مسعة 

فضيةل التواضع. لهذا، همم لذلين يريدون أ ن يكونوا أ تباع يسوع وقادًة يف ملكوته أ ن يعيشوا حياة تتّصف ابلتواضع. ينبغي 

 ، بل الرغبة خبدمة ال خرين ل جل املس يح.تناورفعها وتعزيز ماكن  أ ال يكون موقفنا موقف الرغبة ابلرتوجي ل نفس نا

 3السؤال 

ىل املال والعطاء. أ واًل، ليس من ارتباط رضوري بني  مثّة أ مور عديدة ميكننا أ ن نتعلَّمها هنا بشأ ن نظرة تالميذ يسوع ا 

نساٌن ما فقريًا حب  سب معايري العامل، ومع الغىن والروحانية )كام اكن القادة ادلينيّون الهيود يفرتضون(. فميكن أ ن يكون ا 

نساٌن ما انجضًا عىل املس توى الرو ماكنية أ ن يكون ا  يح، هذا يكون انجضًا عىل املس توى الرويح. )كام علينا أ ن ندرك ا 

لتحذيرات بشأ ن ل ، مع أ ن علينا أ ن نكون منتهبني 19-17: 6تميواثوس 1ومع هذا غيّن يف هذا العامل، كام يُفهم من 

.( اثنيًا، ينبغي أ ال خيطئ اال نسان بأ ن يعطي مااًل ل مور الرب حّّت يراه النّاس وميتدحوه )كام اكن الرغبة بأ ن نصري أ غنياء

هللا عطاءان مبقدار ما نعطيه، بل ابال ميان اذلي نعطي به. واّض أ ّن  صّدوقيّون يعملون(. اثلثًا، ال يقيسالفّريس ّيون وال

ميان، ل هّنا اكنت حباجة  اذلي أ عطته للّرّب. أ عطت، حّت حني مل يكن عطاؤها  لشديدة للامال رمةل الفقرية أ عطت اب 

 مرحيًا لها!

 4السؤال 

-29: 23م. بسبب رفض الشعب الهيودي أ ن يسوع هو املس يا )انظر مّّت  70حصل دمار أ ورشلمي والهيلك عام 

نسان اكن يعيش عام 39 ال لو ُأعلِّن  33(. ليس من ا  هل من هللا. ولكن م. اكن ميكنه أ ن يعرف أ ن هذا س يحصل ا 

البداية. عرف يسوع ماذا اكن س يحصل يف  ذ"ال لف والياء"، اذلي يعرف الهناية من -يسوع هو "ال لفا وال وميغا" 

ىل ال رض اثنيًة. كام أ ن يسوع يعرف ما  املس تقبل، وعرف أ نّه يف الهناية )بعد موته وقيامته وصعوده بفرتة طويةل( س يعود ا 

نّه الس ّيد الضابط لك ال مور. وينبغي لهذه احلقيقة أ ن تعطينا عزاًء عظاميً حني خيفيه املس تقبل للّك واح ٍد منا فرادى. ا 

رادته ونسعى ل ن حنيا ل جهل.  نسري يف ا 
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جابتك : 5السؤال   اخلاصةا 

 6السؤال 

ىل تدنيس الهيلك. حصل هذا التدنيس يف املاكن  اذلي اكن تشري العبارة "رجسة اخلراب" ا ىل معل حقرٍي رديء أ ّدى ا 

اال هل احلقيقّي يُعَبد، وقد اكن معاًل جتديفيًا بشعًا. س يحصل التمتمي الهنايئ لهذه النبوة يف فرتة الضيقة العظمية، حني 

ىل الهيلك، ويعلِّن أ نّه هللا )منتظرًا ابلتايل من لك النّاس والشعوب بأ ن يعبدوه(. انظر  س يدخل ضد املس يح ا 

 .4-1: 2تسالونييك 2

ج: 7السؤال   اخلاصةابتك ا 

 8السؤال 

املس يا/ املس يح احلقيقي، الرب يسوع املس يح، س ُيعَرف بسهوةل، عىل عكس أ ي مس يح دّجال )مبن يف ذكل ضد 

املس يح نفسه(. س يظهر الرب يسوع بطريقة مثرية جدًا. فلن يظهر جفأ ًة يف ماكن ما ويعلِّن أ نّه املس يا/ املس يح. بل 

ىل ال رض. لن خيطئ  س تكون هناك اضطراابت كونية عظمية يف السامء، ومن ّث سرياه النّاس أ تيًا يف السحاب انزاًل ا 

 الناس يف متيزي ظهوره.

 9السؤال 

ر فهيا السامء وال رض احلاليني )انظر الكم يسوع )لّك ما يعلّمه( أ ثبت من اخلليقة نفسها. س يأ يت يوٌم س تُ  : 3بطرس 2دمَّ

ِّّقًا مبجي (، ولكّن الكم يسوع لن يزول. هذه طريق10-11  ئهة تأ كيدية عىل يقينّية لك ما يعلّمه يسوع، سواء أ اكن متعل

الثاين أ و بأ ّي أ مٍر أ خر. ليس من قائٍد دييّن أ خر أ و نيب أ خر يف لك التارخي ميكنه أ ن يّدعي ما تلكَّم به يسوع. وذلا، فهو 

ليه من أ جل معرفة احلق واحلقيقة. ي و أ كرث خشٍص ميكن الاعامتد عليه  نبغي لهذا أ ن يدفعنا ل ن نكون أ كرث نشاطًا اللجوء ا 

 يف دراسة لكمته.

 10السؤال 

(. هذا التكرار الّرابعي 37، 35، 34، 33ترد اللكمة "اسهر" )أ و مش تقاّتا( أ ربع مرات يف هذه الفقرة )يف ال ايت 

كس "النوم" )انظر ال ية أ سلوب أ ديّب قوّي جدًا هيدف للتشديد عىل أ مهية السهر والتيقنظ بشأ ن جميء يسوع. السهر ع

، 51-42: 24(، أ ي عيش اال نسان بطريقٍة حبيث ال يكون مس تعّدًا لعودة الّرّب. ومفيٌد هنا أ ن نقرأ  مقطع مّّت 36

جنيل مرقس. نتعملَّ من مّّت أ ّن اال نسان ال يكون متيقّظًا ومس تعدًا ل نّه ) ( ال يكون مس تعدًا 1ونقارنه مع مقطعنا يف ا 

ىل عبيد 2)يت ليسطو عىل البيت ويرسق منه؛ لـ"اللص" اذلي يأ   ( وال حييا حياة منضبطة ويتصَّف بأ مانة )بل ويس ّي ا 

ىل تطفنل ضد املس يح واقتحامه ليس يطر عىل النظام  43: 24مثَل اللص يف مّّت يكوَن س ّيده(. ميكن أ ن  شارة ا  ا 

خالص وأ مانة. وهذا يش متل عىل أ ن العاملي. من الناحية العملية، ميكننا أ ن نبقى ساهرين متيقّظني بعيش ن ا حياة اال ميان اب 

يكون واحدان تلميذًا جمهتدًا يف لكمة هللا، وأ ن نقيض أ وقااًت منتظمة وممثرة يف الرشكة مع مؤمنني أ خرين )تش متل عىل 

أ مناء خملِّصني للرب، العبادة( وأ ن نقيض وقتًا اكفيًا يف الصالة يوميًا. ينبغي لنا أ يضًا أ ن حيثَّ بعضنا بعضًا عىل أ ن نبقى 

 وأ ن نكون شهودًا أ حياء حبياتنا هل لكَّ يوم.

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال   ا 
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 دلرس احلادي عرشلايت الختبار اذللجاابت اال  

 1السؤال 

الوقت نفسه أ عظم ج. أ رادمه يسوُع أ ن يدرِّكوا أ ن املس ّيا/ املس يح ال ميكن أ ن يكون "ابن داود" من دون أ ن يكون يف 

 من داود، أ ي رّب داود.

 2السؤال 

 اال جاابت "أ " و"ب" و"ج" صائبة.

 3السؤال 

 اال جابتان "ج" و"د" صائبتان.

د لوقا فقرة تصف دمار أ ورشلمي عام   م. 70ج. يورِّ

ىل أ نّه بعد دمار أ ورشلمي، س ُتداس املدينة حتَت أ رجل ال مم ا ىل وقت اكامتل أ زمنة ال مم  .د. يشري لوقا ا 

 صواب :4السؤال 

 خطأ  : 5السؤال 

 6السؤال 

م حتذيرًا نبواّيً من أ ن ضّد املس يح س يعمل أ عاماًل رديئة وحقرية يف موقع الهيلك الهيودي، والّراحج أ ّن  ج. اكن يسوع يقّدِّ

لهًا. عالن نفسه ا   هذه ال عامل اكنت مرتبطة اب 

 7السؤال 

 اال جابتان "ب" و"ج" صائبتان.

 مس بوقًا ابضطراابت كونية هائةل.ب. س يكون جميء يسوع 

 .13: 7ج. سرُيى يسوع "أ تيًا يف السحاب" تمتاميً دلانيال 

 صواب :8السؤال 

 9السؤال 

د أ وقات وحقبات التارخي ده خضع طواعية لل ب )فمل ول ّن يسوع يف جتسن  .ب. مضن الثالوث، دور ال ب هو أ ن حيّدِّ

نَّ لاكمل(، يفعل شيئًا من ذاته، بل اكن يعمتد عىل ال ب اب  هذه احلقيقة ببساطة مل تُعلَن هل.فا 

 10السؤال 

خالص. ايه بأ مانة وا  د. حنتاج ل ن نكون مس تعّدين روحيًّا لعودة ربّنا بعيش نا حياة منضبطة وخبدمتنا ا 
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 : خيانة وتسلمي يسوع وتناُول الفصح ال خري:ادلرس الثاين عرش

 52-1: 14مرقس 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

جنيل مرقس قّصة أ الم يسوع وموته يف أ ورشلمي. يركّز  15و 14 يشلّكِّ ال حصاحان من هذا  ادلرس الثاين عرشمن ا 

، عىل خيانة هيوذا ليسوع، وعىل عشاء الفصح، وعىل ترك التالميذ هل بعد أ ن 52-1: 14املساق، واذلي يغّطي مرقس 

ىل مثانية مواضيع،  فا ن معظم هذه املواضيع قصرية جدًا، ومجمَل قبض عليه اجلنود الرومان. ومع أ ن هذا ادلرس يُقَسم ا 

جنيل مرقس. يتعلَّ أ ق يحمتوى هذا ادلرس يغّطِّ  ق املوضوع اذلي يربط لك هذه ال حداث ابال حباط ل من أ حصاح يف ا 

ام السلطات الهيودية والرومانية، وهو ما والتجارب املؤملة اليت مّر هبا يسوع قبل أ ن يقف الس تجوابه وحمامكته أ م

 .ادلرس الثالث عرشضوع س يكون مو 

 

 ُمخّطط ادلرس

 (2-1: 14التأ مر للقبض عىل يسوع )مرقس : املوضوع ال ول

 (9-3: 14دهن يسوع ابلطيب يف بيت عنيا )مرقس : املوضوع الثاين

 (11-10: 14خيانة هيوذا )مرقس : املوضوع الثالث

 (16-12: 14التحضري لعشاء الفصح ال خري )مرقس : املوضوع الرابع

 (26-17: 14عشاء الفصح ال خري للّرّب )مرقس : ضوع اخلامساملو 

ناكر بطرس )مرقس : املوضوع السادس نباء اب   (31-27: 14اال 

 (42-32: 14أ مل الرب يف جثس اميين )مرقس : املوضوع السابع

 (52-43: 14تسلمي يسوع والقبض عليه )مرقس : املوضوع الثامن

 

 أ هداف ادلرس

 ادرًا عىل أ ن:يف هناية هذا ادلرس س تكون ق

ىل املفارقة بني دهن مرمي ليسوع ابلطيب، وخيانة هيوذا. •  تشري ا 

 تفهم أ مهية تناول يسوع عشاء الفصح يف الليةل اليت س بقت صلبه. •

 تكتب قامئة مبّرات خيَّب التالميذ االثنا عرش أ مل يسوع يف اللحظات ابلغة ال مهية اليت س بقت القبض عليه. •

 اتك من هذه ال حداث اليت ستساعدك يف أ ن تكون تلميذًا أ قوى.تس تقي دروسًا تطبيقية حلي •
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 (2-1: 14التأ مر للقبض عىل يسوع )مرقس : املوضوع ال ول

 2-1: 22؛ لوقا 5-1: 26مّّت : املقاطع املوازية

ذلي يقابل اكن عيد الفصح والفطري عيدًا يس متّر لامثنية أ اّيم، حيث يبدأ  يف اليوم الرابع عرش من شهر نيسان العربي، وا

بريل دلينا اليوم )انظر خروج  -شهري أ ذار/ مارس  (. ذبيحة محل الفصح، اليت 21-15: 12و 14-1: 12نيسان/ ا 

مت أ ول مّرة يف وقت اخلروج من مص حوايل العام  ق.م.، حتقّقت يف خشص يسوع املس يح. فيسوع املس يح  1446قُّدِّ

ذ اقرتب هذا هو محل الفصح احلقيقي! مك اكن مناس بًا أ ن موته ل   جل اخلطااي عىل الصليب حصل يف وقت الفصح. وا 

يقافه، ولكنّه اكنوا خيشون  العيد املهم، واجه القادة الهيود ورطًة خاّصة بسبب وجود يسوع يف املدينة. فقد اكنوا يريدون ا 

 من رّدة فعل امجلوع.

 1السؤال 

الس هندرمي( قتل يسوع، ولكْن اكن علهيم أ واًل أ ن  الهيود )أ عضاء جملسن و، أ راد القادة ادّلينيّ 1: 14حبسب مرقس 

ىل ما بعيقبضوا عليه. أ رادوا أ ن يعملوا هذا ال مر ابخلفية، أ ي بطريقة خفية وماكرة. مل ىل اذا أ رادوا أ ن ينتظروا ا  د العيد؟ ا 

 ماذا يشري هذا ال مر بشأ ن شعبية يسوع وسط الشعب؟

 

 

 

 (9-3: 14يا )مرقس دهن يسوع ابلطيب يف بيت عن : املوضوع الثاين

 8-1: 12؛ يوحنا 13-6: 26مّّت : املقاطع املوازية

ىل الرشق  دلينا يف هذه الفقرة قصة دهن امرأ ة ال يُذَكر امسها ليسوع ابلطيب يف بيت عنيا، اليت اكنت قريًة صغرية تقع ا 

. فا ن اكنت 8-1: 12(. يبدو أ ن هذه يه القصة نفسها اليت حصلت يف يوحنا 11: 11من أ ورشلمي )انظر مرقس 

ن املرأ ة غري املُسّماة يف رواية مرقس يه يف احلقيقة مرمي، أ خت لعازر اذلي أ قامه يسوع من املوت )انظر  كذكل، فا 

(. )ليست هذه مرمي أ م يسوع.( مؤكَّد أ ن هذا يفرّسِّ تقديرها العظمي ليسوع وسبب لفتهتا السخية ال ظهار 11يوحنا 

ّب هل. ولكّن يوح  د قّصة تكريسها املُحِّ ىل أ ن مرقس )اذلي ال يورِّ نا يضع هذه القّصة قبل الفصح بس تة أ ايم، مما يشري ا 

وليس ل س باب تتعلَّق ابلرتتيب الزمين  )رغبته ابلتأ كيد عىل أ مٍر ما( لعازر ابملّرة( يضع قّصة مرمي هنا ل س باب تأ كيدية

خيانة هيوذا بقلب ابرد خاٍل وتكريسها ليسوع و  مرمي والزتاهما اكن مرقس يسعى لعقد مقارنة بني تبجيلفقد . لل حداث

من اال حساس هل. اكن عطر الناردين المثني يس تحّق أ كرث من ثالث مئة دينار، أ ي حوايل مجموع أ جرة عرشة شهور 

 لعامٍل عادي.

 2السؤال 

جليه ومسحهتام (، ودهنْت ر 3: 14مؤكّد أ ن مرمي اكنت تعرف قمية ذكل العطر. وواٌّض أ هّنا سكبته عىل رأ سه )مرقس 

(. هل تظن أ ن مرمي اكنت تس تحّق أ ن تُنتقَد الس تخداهما مثل هذا العطر كثري المثن هبذه 3: 12بشعرها )يوحنا 
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الطريقة؟ ملاذا أ و مَل ال؟ برأ يك، ما اذلي اكن حيدث يف قلهبا، وماذا اكن قصدها؟ هل تظن أ ن هذه صورة ملا ينبغي أ ن 

 يكون عليه قلب لّك تالميذ يسوع؟

 

 

 

 3السؤال 

ىل أ ن "قومًا" )بعضًا( من التالميذ اغتاظوا بسبب ما ر  ذ اعتربوه "تلفًا" وخسارًة مع أ ن رواية مرقس تشري ا  أ وه، ا 

رسافًا، ىل أ ن هيوذا نفسه اكن يف الغالب الناقد الرئييس ملرمي. اقرأ  يوحنا  وا  جنيل مرقس يشري ا  . هل اكن 6-4: 12فا ن ا 

 راء؟ ماذا تتعملَّ عن هيوذا؟هيوذا يرغب حقًا مبساعدة الفق

 

 

 

 (11-10: 14خيانة هيوذا )مرقس : املوضوع الثالث

 6-3: 22؛ لوقا 16-14: 26مّّت : املقاطع املوازية

ذ خافوا أ ن  اكن قصد القادة ادلينينّي ال صّّل أ ن ينتظروا حّّت انهتاء العيد ذي ال ايم الامثنية من أ جل القبض عىل يسوع، ا 

ل اضطرااًب عظاميً. ولكْن جفأ ة تغريَّ الوضع، يف أ ورشلمي احلجاجبوجود يعملوا هذا  ذ من شأ نه أ ن يشعِّ م هيوذا ، ا  حني تقدَّ

زان نيات القادة ادلينينّي  صغريين بني قسمني 9-3: 14عارضًا تسلمي يسوع. الحظ كيف تأ يت قّصة مرمي يف مرقس  يرُبِّ

ظهار املفارقة ما بني "مرمي العابدة" عىل أ ن يقبضوا عىل يسوع ويقتلوه. يس تخدم مرقس هذا ال   سلوب ال ديب من أ جل ا 

 و"هيوذا اخلائن".

ىل أ ن  6: 12واٌّض من هذه ال ايت أ ن هيوذا اكن يأ مل بأ ن حيصل عىل بعض املال من تسلميه ليسوع. )يشري يوحنا  ا 

د تالميذ يسوع )مع أ نّه مل يكن هيوذا اكن سارقًا ولّصًا.( ال نعرف ما ادلافع اذلي اكن يف ال صل عند هيوذا ليصري أ ح

لطات القامئة  ذ اكن يظن أ ن يسوع س يقلب السن تلميذًا حقيقيًا عىل اال طالق(. رمبا اكن هناك حافٌز س يايس وراء ذكل، ا 

ل شيئًا لنفسه. وعىل  س مملكًة س ياس ية جديدة. ولكْن حني مل يَر ذكل حيصل، رمبا أ صابته احلرية، فسعى ل ن حيّصِّ ويؤّسِّ

حدى املشالكتحوامجيع ال    ال ساس ية يف حياته. ل، اكنت حمبته للامل ا 

 4السؤال 

، وحاول تلخيص املوقف الصحيح اذلي ينبغي أ ن يكون عند تلميذ املس يح جتاه املال 10-3: 6تميواثوس 1اقرأ  

ىل   الاغتناء.والسعي ا 
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 (16-12: 14التحضري لعشاء الفصح ال خري )مرقس : املوضوع الرابع

 13-7: 22؛ لوقا 19-17: 26مّّت : وازيةاملقاطع امل

ّن هذا الاحتفال س يكون خمتلفًا.  مع أ ن يسوع ولك االثين عرش اكنوا قد احتفلوا بعيد الفصح يف مناس باٍت سابقة، فا 

فالعشاء نفسه سيمّت تناوهل يف أ مس ية امخليس من ذكل ال س بوع وس ميوت يسوع يف عص يوم امجلعة )عىل افرتاض أ ن 

يد اكن يبدأ  مع غروب الشمس حبسب التقليد الهيودي(. اكن موت يسوع عىل الصليب بصفته "محل هللا" اليوم اجلد

ليه. اختار يسوع أ ن يتناول عشاء الفصح بصحبة االثين عرش فقط، وذلا اكن  هو تمتمي ما اكن محل الفصح يشري ا 

ال لعمل التحضريات هام بطرس رضوراًي أ ن يبقى موقع الاجامتع رساًي عن ال خرين. وقد اكن التلميذان  الذلان ُأرسِّ

د من رجٍل ما الس تخدامِّ غرفٍة يف بيته، وقد  مع (. واّض أ ن يسوع أ مّت بعض التحضريات8: 22ويوحنا )انظر لوقا  قُصِّ

ىل البيت املقصود. ،جّرة ماٍء )وليس امرأ ةالرجل احلامل   كام هو معتاد( أ ن يكون عالمًة تقود بطرس ويوحنا ا 

 

 

 (26-17: 14عشاء الفصح ال خري للّرّب )مرقس : اخلامس املوضوع

 30-21: 13؛ يوحنا 23-14: 22؛ لوقا 30-20: 26مّّت : املقاطع املوازية

 :قراءة 

س، اقرأ  التفسري التايل لهذا املقطع. 26-17: 14بعد قراءة مرقس   يف الكتاب املُقدَّ

 26-17: 14تفسري مرقس 

عودان يف أ صلهيام ا ىل حدثِّ اخلروج من مص. اكن فرعون مص يرفض عيدا الفصح والفطري الهيوداين ي

السامح للعربانّيني مبغادرة مص، ونتيجة لهذا قال الرب ملوىس أ ن يُعلِّن الرضابت اليت س يأ يت هبا عىل 

ن ملشيئة الرب. اكنت الرضبة العارشة وال خرية يه موت لك أ باكر  مص للضغط عىل فرعون لُيذعِّ

(. ولكن حّّت ال يعاين العربانّيون من رضبة موت أ باكرمه، أ مرمه الرب بأ ن 8-1: 11ال رض )خروج 

ّدوا عشاء الفصح )خروج  (. وكجزٍء من هذا الطقس، اكن عىل العربانّيني أ ن يذحبوا 13-1: 12يعِّ

)خروج  خروفًا ذكرًا خاليًا من العيب، ويضعوا من دمه عىل العتبة العليا والقامئتني اخلاّصة بأ بواب بيوّتم

رشاد هللا وتوجهيه انلوا حامية هللا للبكر. وبعد تناول العشاء 21-23: 12 (. اذلين معلوا حبسب ا 

والرضبة العارشة اليت اكنت موت ال باكر، غادر العربانيون مص. ومن ّث اكن علهيم أ ن يأ لكوا خزبًا فطريًا 

 علهيم حفظها لكَّ أ جياهلم )الويني (. وقد صار هذا ممارسًة دامئةً 20-14: 12مّدة س بعة أ ايم )خروج 

ىل عيَدي الفصح والفطري معًا كعيٍد واحد )ل ّن الثاين اكن 25-16: 28؛ عدد 4-8: 23 (. اكن يُنَظر ا 

يتبع ال ول بشلٍك مبارش(، وقد اكان معًا أ حد ثالث مناس بات اكن ينبغي فهيا للك ذكور شعب ا رسائيل 

ىل أ ورشلمي )خروج  (. وذلا، اكنت 13: 8أ خبار 2؛ 16: 16؛ تثنية 17-14: 23أ ن يصعدوا ا 
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ىل أ ورشلمي  ذ اكن امجلوع يسافرون ا  أ ورشلمي متتلئ ابحلّجاج من لك ال رض يف وقت صلب املس يح، ا 

ذ اكن يركّز عىل ذحب  للمشاركة ابالحتفال ابلعيد. وعشاء الفصح نفسه اكن ينطوي عىل رموز غنية جّدًا، ا 

ىل الرب يسوع املس يح ) اخلروف اذلكر اخلايل من العيب، (. اكن 7: 5كورنثوس 1اذلي اكن يرمز ا 

متامًا لسفك دم خروف الفصح. اي ملالءمة أ ن يشارك الرب نفسه يف عشاء  سفك دمه عىل الصليب ا 

 فصح أ خري مع االثين عرش يف الليةل اليت س بقت صلبه.

حدى القصص القليةل اليت تدّوِّ  هنا ال انجيل اال زائية الثالثة قّصة تناول يسوع وتالميذه عشاء الفصح ا 

ث عن غسل يسوع  ذ ال تتحدَّ جنيل مرقس لقّصة عشاء الفصح خمتصة، ا  ىل يوحنا. ورواية ا  ابال ضافة ا 

اًل يف يوحنا  . ومع هذا، فا ن يوحنا ال يشري ا ىل رشح 17-4: 13ل رجل التالميذ، وهو ما يُعالَج مطوَّ

ىل الع  هد اجلديد، وهو أ مٌر تغّطيه لك ال انجيل اال زائية يسوع لكون عنصي اخلزب وامخلر يرمزان ا 

 الثالثة. والرواايت اال جنيلية تذكر خيانة يسوع عىل يد هيوذا.

ان مرقس  .21-17: 14مرقس  ضه للخيانة والتسلمي: خُيربِّ عالن يسوع لتعرن أ ن تناوهلم الفصح  17: 14ا 

وسط شهر نيسان العربي )أ ذار/  اكن يف املساء، واذلي اكن مساء امخليس )بعد غروب الشمس(، يف

م. بيامن اكن االثنا عرش متّكئني عىل أ وسدٍة حول املائدة يتناولون  33نس يان/ أ بريل( من العام  -مارس 

عشاء الفصح التقليدي، أ علن يسوع جفأ ة أ ن واحدًا من التالميذ اجلالسني حول املائدة س يخونه ويسلّمه. 

، واكنوا يقصدون نفي هذا االّّتام 19نون براءّتم: "هل أ ان؟" )ال ية وبدأ وا مجيعًا واحدًا بعد ال خر يُعلِّ 

(. مل يعلِّن يسوع من اكن املذنب، ولكنّه 25: 26عن أ نفسهم(، مبن فهيم هيوذا اال خسريوطي )مّّت 

ىل أ نّه من يغمس معه اخلزب يف الصحفة )فوجود مغوس مع اخلزب عادة شائعة يف الرشق  ببساطة أ شار ا 

 (.18: 13)كام يُرى يف يوحنا  9: 41مي(. وقد اكن هذا تمتاميً ملزمور ال دىن القد

س )مزمور  نّه مع أ ّن موته اكن تمتاميً للكتاب املُقدَّ شعياء 22ولكّن يسوع قال ا  (، وابلتايل مل يكن 53؛ ا 

ّن هذا أ مٌر خمتلف ابلنس بة ملسلّمه اذلي خانه. فقد مسح هيوذا بأ ن جيعل نف  سه أ داة بيد أ مرًا مفاجئًا هل، فا 

(. اكن املصري اذلي ينتظر هيوذا أ سوأ  من املوت )فقد 27، 2: 13؛ يوحنا 3: 22الش يطان )انظر لوقا 

 اكنت نريان هجمن تنتظره!(، وذلا اكن خريًا هل لو مل يُودَل.

رشح معىن اخلزب وامخلر: اكن العشاء يش متل عىل أ كرث من اخلزب وامخلر، ولكّن . 25-22: 14مرقس 

تخدم هذين العنصين لرشح معناهام الرمزّي. اكنت العادة يف البيوت الهيودية أ ن يرشح رأ س يسوع اس  

البيت معىن عشاء الفصح يف ضوء حترير ال مة من العبودية يف مص. واكن اس تقى يسوع معىن أ عظم 

شارة ا ىل صلبه(، وأ ّما ك س امخل ر فاكنت لهذا العشاء. فقد اكن اخلزب ميثِّّل جسده اذلي س ُيكرس )يف ا 

(. ولوقا 24: 14متثل دمه: "هذا هو ديم اذلي للعهد اجلديد، اذلي يُسَفك من أ جل كثريين" )مرقس 

هّنا متثِّّل "العهد اجلديد" )لوقا  (. فكام أ ن "العهد القدمي" )عهد الناموس أ و 20: 22أ كرث حتديدًا يف قوهل ا 

ن يف جبل سيناء ابدلم، دم حيواانت )خ (، هكذا اكن ينبغي تدشني 8-7: 24روج العهد املوسوي( ُدّشِّ

العهد اجلديد بدم, ولكْن بدٍم أ فضل. وطبعًا، اكن هذا ادلم ال فضل هو دم يسوع املس يح نفسه اذلي 

ىل هنايته  ُسفِّك عىل الصليب. ويف الصليب، انهتيى زمن العهد القدمي، ووصل الناموس املوسوي ا 

رميا (. وبدأ  العهد اجلديد1: 5؛ غالطية 6: 7)رومية  ابلتحقنق، مقّدمًا  34-31: 31، اذلي ُأنئب به يف ا 
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طاعة هللا مبعونة وتأ ييد الروح القدس يف 28: 26الغفران ال بدّي للخطااي )انظر مّّت  (، والقدرة عىل ا 

 (.28-26: 36داخل اال نسان )حزقيال 

ىل أ ن "]يرشبه[ خبارمه بأ نّه لن يرشب من نتاج الكرمة ا  جديدًا يف ملكوت  وقد خمت يسوع تعلميه اب 

س ملكوت هللا رمسيًا )لوقا  ال يف اجمليء 18: 22هللا،" أ ي حني سيتأ سَّ (. لن يأ يت ملء ملكوت هللا ا 

(. ويف هذه ال ثناء، س ُيوَجد امللكوت بشلٍك رسّي 18-15: 11؛ رؤاي 11: 19الثاين للمس يح )لوقا 

أ يت مبواطنني ل جل امللكوت املس تقبّل خفّي خالل عص الكنيسة بيامن يُكَرز ببشارة اال جنيل، مّما ي

: 28(. وخالل عص الكنيسة، سيس تخدم هللا سلطانه املليك لبناء كنيس ته )مّّت 14-13: 1)كولويس 

شارًة 18-20 ّن مثة احامتاًل كبريًا بأ ن تكون لكامت يسوع عن رشب امخلر جديدًا يف امللكوت ا  (. وذلا، فا 

شعياء ا ىل عشاء املس يح املليك يف ال اّيم ا  (.6: 25ل خرية )ا 

اخلروج من العلّّية: اكن أ خر أ مٍر يف احتفال يسوع وتالميذه ابلفصح هو تسبيحهم معًا.  .26: 14مرقس 

، عادًة متبعة خالل تناول عشاء 118-113اكن ترنمي مزامري "الهللواي" )التسبيح(، اليت يه املزامري 

( حنو 1: 18هة الرشقية من الهيلك )يوحنا الفصح. بعد ذكل غادروا عابرين وادي قدرون عىل اجل 

بس تان جثس اميين عىل السفوح السفلية جلبل الزيتون. وبرمغ هذا، مل يكن التالميذ قد فهموا بعُد ما اكن 

نّه س يقوم من بني ال موات )مرقس   (.11: 16حيصل، خاّصة قوهل ا 

 5السؤال 

غسل أ رجل الضيوف. ما اذلي اكن حياول أ ن يعلِّّمه . لعب يسوع دور اخلادم، اذلي اكن ي 17-1: 13اقرأ  يوحنا 

 للتالميذ بعمهل هذا؟

 

 

رميا  24: 14"العهد" اذلي تلكّم يسوع عنه يف مرقس   34-31: 31هو العهد اجلديد. ُأعلِّن عن هذا العهد يف ا 

معهل معهم سابقًا عىل عن العهد اذلي قطعه هللا مع ا رسائيل، وليحل حمل العهد اذلي اكن قد  ابعتباره جديدًا وخمتلفاً 

(. يتلكّم الكتاب املُقدس عن هذا العهد السابق ابمس "العهد القدمي". اكن هذا 24-19جبل سيناء )ارجع ا ىل خروج 

ن الك العهدين بـ"ادلم" )ارجع ا ىل خروج  العهد هو الرشيعة اليت أ عطاها هللا ملوىس وال مة حني خرجوا من مص. ُدّشِّ

للك الهيود، بل  وفاعالً  موجباً مل يكن العهد اجلديد د اجلديد اكن دم يسوع املس يح نفسه. (، ولكّن دم العه3-8: 24

مت كذكل للّك ال ممّيني اذلين يؤمنون  ل ولئك اذلين يؤمنون بيسوع املس يح فقط. كام أ ن براكت العهد اجلديد الروحية قُّدِّ

 (.15: 9؛ عربانّيني 6-4: 3كورنثوس 2بيسوع املس يح )

 6السؤال 

رميا ا ىل ا  رميا 28: 26واقرأ ها، ث اقرأ  مّّت  34-31: 31فتح ا  ، ماذا اكنت الربكة الروحيّة 34: 31. حبسب ا 

هما العهد اجلديد؟ هل تمتتّع هبذه الربكة اليوم؟ ملاذا؟  ال ساس ّية اليت يقّدِّ
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 201الصفحة 

 

ناكر بطرس )مرقس : املوضوع السادس نباء اب   (31-27: 14اال 

 38-36: 13؛ يوحنا 34-31: 22؛ لوقا 35-31: 26مّّت : املقاطع املوازية

يف أ عامل وجمرايت تكل ال مس ية بعد تناول العشاء. أ علن يسوع أ ن لك التالميذ اذلين  وهميبةحانت ال ن حلظة جليةل 

الفعل اليوانين املرتمج ا ىل "يشك"، ويف بعض الرتجامت اكنوا معه يف عشاء الفصح سوف "يشكّون" أ و "يسقطون". 

ه أ و يزجعه يف خشٍص ما أ و يشٍء ما فيبتعد عنه )مما قد  ،(skandalisthēsesthe)ا ىل "يسقط"  يعين أ ن جيد ما يعرثِّ

ىل السقوط يف اخلطية(.  ىل هذا التأ ثري تأ ثري حمنة أ المه ال يت عىل االثين عرشاكن يسوع يتوقَّع يؤّدي ا  . فوالؤمه ويشري ا 

بطرس نفسه، وهو أ برز التالميذ، سينكِّر أ مام الناس عالقته بيسوع (. وحّت 7: 13هل سيهنار ا ىل حني )تمتاميً لزكراي 

ليه بعد 29: 8املس يح )تذكَّر اعرتافه بأ ن يسوع هو املس يح يف مرقس  (. ومع هذا، ينئب يسوع أ يضًا ابس تعادّتم ا 

ىل اجامتعهم معًا يف اجلليل.  قيامته، مشري ا 

 7السؤال 

ث ال يتان  ميذ؟ هل ميكن أ ن نسقط من اال ميان سقطة مؤقتة أ و نفقد والءان به عنا كتال 28و 27ما اذلي تتحدَّ

 الرب وسعيَت للهروب منه وتركه؟ فيه ليسوع؟ هل مررت يف حياتك املس يحية بوقت جتاهلت

 

 

 

 (42-32: 14أ مل الرب يف جثس اميين )مرقس : املوضوع السابع

 46-39: 22؛ لوقا 46-36: 26مّّت : املقاطع املوازية

ار زيتون يُعَرف ابمس جثس اميين، عند أ سفل جبل الزيتون، خاض ربنا معركة روحية عظمية. من الناحية يف بس تانِّ أ جش

رادته ال را ر بعواقب دة ال ب. ليس من شّك يف أ نّه فكَّ البرشية، مل يرد أ ن يتعّرض لرعب الصليب وبشاعته، ولكنّه سملَّ ا 

كورنثوس 2ن ال ب. فقد اكن ينبغي أ ن "جُيَعل خطية" ل جلنا )الصليب يف ما خيتّص به خشصيًا، وخاّصة فكرة اغرتابه ع

 (. ومل يكن التالميذ يف هذا الوقت سبب تعزية هل.21: 5

مؤكّد أ ن يسوع اكن يعرف معىن أ ن خيتار ال مر ال مسى، حبيث يواجه رصاع وجوب معلِّ يشٍء يشعر يف داخهل بعدم 

رادته ل ل ب، واستسمل ملا اكن هللا ال ب يريده أ ن يعمهل. "ولكْن ليكن ال ما رغبة بعمهل. ومع هذا، فقد سملَّ رغباته وا 

 د أ نَت." وحّّت هنا يف جثس اميين يعطينا يسوع من نفسه مثااًل همامً مجليعنا حنُن تالميذه.يأ ريد أ ان، بل ما تر 

 8السؤال 

خضاع يسوع ال رادته  نا أ ن نتعملَّ من هذا يف مساعدتنا يف أ ن لصاحل ما أ راده ال ب مثااًل لنا اليوم؟ ماذا ميكن كيف يشلّكِّ ا 

 حنيا حياتنا املس يحية، ويف اخلدمة اليت اس تأ مننا علهيا؟
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 9السؤال 

، هل يتودلَّ دليك الانطباع بأ ن يسوع أ راد أ ن يبقى تالميذه مستيقظني ويصلّوا؟ 42-32: 14بعد أ ن قرأ َت مرقس 

 تس تقيه من هذا حلياتك؟وسؤال يسوع لبطرس. ما ادلرس اذلي  37ركّز عىل ال ية 

 

 

 (52-43: 14تسلمي يسوع والقبض عليه )مرقس : املوضوع الثامن

 12-2: 18؛ يوحنا 53-47: 22؛ لوقا 56-47: 26مّّت : املقاطع املوازية

: 18يف ساعات الصباح الباكرة، أ تت فرقة من القادة ادلينينّي للقبض عىل يسوع مصحوبًة بفرقٍة عسكرية رومانية )يوحنا 

بًا لنشوب معركة أ و نزاع. والراحج أ هنم أ توا يف هذا الوقت الغريب بغية جتننب 12 (. اكنوا ُمسلّحني بس يوٍف وعيّصٍ حتس ن

ن  ذ اكن قد أ خربمه سابقًا ا  أ ن يرامه امجلوع، ومن أ جل جتننب أ كرب قدر ممكن من الهياج والفوىض. اكن هيوذا يقودمه، ا 

ال  52-51: 14ة بتقبيهل )عىل اخلد( هو يسوع. واحلدث الغريب املذكور يف مرقس ه التحية الاعتيادييحيّيِّ  سوف اذلي

ىل أ ن "الشاب" اذلي هرب عراياًن اكن يف الغالب هو مرقس نفسه. جنيل مرقس، مما يشري ا  ال يف ا  ن ا   يُدوَّ

 10السؤال 

ل لّك التالميذ 27: 14. اكنت هذه اللكامت تمتاميً ملا أ نبأ  يسوع به يف مرقس 50: 14اقرأ  حبرص مرقس  . ففجأ ة، حتوَّ

أ ن مثة ارتباط بني هذا ال مر وتصنفهم يف  الشجعان )اذلين اكنوا ال ن أ حد عرش ال اثين عرش( ا ىل جبناء. الراحج

جثس اميين، حني مل يبقوا مستيقظني ليصلّوا. وال ن، اكن عىل يسوع أ ن يواجه بقيه أ المه من دون دمعهم. اذكر عىل ال قل 

 اب لال حباط اكن عىل يسوع أ ن يواهجها يف وقت القبض عليه.ثالثة أ س ب

 

 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا  ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.



ايت لدلرس الثاين عرشالاختبار اذل  

 

 203الصفحة 

 

 دلرس الثاين عرشلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

ىل أ ورشلمي، قّرر قادة الهيود ادلينيّون أ ن أ فضل وقٍت لقتل يسوع س يكون خالل عيد الفصح  حني وصل يسوع ا 

 صواب أ م خطأ ؟ والفطري.

 

 2السؤال 

قبل  14مع أ ن الراحج أ ن دهن مرمي ليسوع ابلعطر حصل قبل دخوهل الانتصاري، فقد وضع مرقس القّصة يف ال حصاح 

براز املقابةل بني   صواب أ م خطأ ؟ .هذين الشخصنياحلديث عن خيانة هيوذا من أ جل ا 

 

 3السؤال 

 اكنت املشلكة ال ساس ية يف حياة هيوذا:

 السعي للحصول عىل النفوذ والسلطة الس ياس يني. .أ  

 حمبة املال. .ب

 رّش وجود عالقة زىن مع امرأ ة. .ج

 الاغتياظ من الرسل ال خرين. .د

 

 4السؤال 

 صواب أ م خطأ ؟ الهيودي للوقت، اكن اليوم اجلديد يبدأ  يف منتصف الليل.احلساب حبسب 

 

 5السؤال 

 بعشاء الفصح والاحتفال به؟أ ي من اجلَُمل التالية ليست حصيحة يف ما يتعلَّق 

 .13-1: 12يُوَصف عشاء الفصح ال ول يف خروج  .أ  

 بعد عشاء الفصح، اكن العربانيون يأ لكون خزبًا فطريًا مّدة س بعة أ ايم. .ب

نَّ ميثِّّل الرب يسوع املس يح، ل ن خروف الفصح اخلايل من العيوب  .ج سفك دم اخلروف يشري ا ىل سفك دم فا 

 ادلَم اذلي دّشن العهد اجلديد.املس يح عىل الصليب، اذلي اكن 

 .8-4: 23علِّن العهد اجلديد هو الويني مقطع العهد القدمي الرئييس اذلي يُ  .د
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 6السؤال 

ن اكن بركتا العهد  ديد، مفا هامك س امخلر املشرتكة اليت اكنت ترَُشب يف عشاء الفصح متثِّّل دم املس يح اذلي للعهد اجل تا 

 اجلديد الرئيسيتان؟

 ووعد القيامة غفران اخلطااي .أ  

 العشاء املس ياين غفران اخلطااي واحلق ابملشاركة يف .ب

 غفران اخلطااي وقوة الروح القدس .ج

 قوة الروح القدس واحلق ابملواطنة يف ملكوت هللا .د

 7السؤال 

هذا مبعىن أ نّه اكن يوصهيم بأ ن بعد عشاء الفصح، أ علن يسوع أ ن التالميذ سوف "يشكّون" أ و "يسقطون". ينبغي فهم 

لطات الهيودية.جيد  صواب أ م خطأ ؟ وا أ ماكن خيتبئون فهيا ملنع القبض علهيم من السن

 8السؤال 

 يف بس تان جثس اميين، أ خذ يسوع ثالثة من تالميذه معه، وقال هلم أ ن يسهروا معه. َمن اكن هؤالء الثالثة؟

 بطرس وأ ندراوس ويوحنا .أ  

 بطرس ويعقوب ويوحنا .ب

 مّّت ويعقوب ويوحنا .ج

 عقوببطرس وأ ندراوس وي .د

 9السؤال 

 امجلع اذلي اكن قد أ رسهل القادة الهيود للقبض عىل يسوع اكنوا يعرفونه، ل ّن يسوع أ خربمه عن لون الثوب اذلي سريتديه.

 صواب أ م خطأ ؟

 10السؤال 

 يف وقت القبض عليه يف البس تان؟ أ ي مّما يّل مل يكن سببًا من أ س باب اال حباط اليت واهجها يسوع

 اكن يُفرَتض أ ن يبقوا معه مل يمتكّنوا من البقاء مستيقظني.أ ن التالميذ اذلين  .أ  

 أ ن هيوذا س يخونه ويسلّمه بقبةل. .ب

 أ ن خادم رئيس الكهنة قطع أ ذن أ حد التالميذ. .ج

أ ن اذلين أ توا للقبض عليه تصَّفوا معه وك نّه لّص أ و جمرم. .د



 اال جاابت ل س ئةل ادلرس الثاين عرش
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 ادلرس الثاين عرشس ئةل ل  جاابت اال  
 1السؤال 

ن معلوا هذا خالل العيد. فقد اكن عيد الفصح أ حد ال عياد الثالثة يف خافوا من حدوث شغب وفوىض وس ط الناس ا 

ىل أ ورشلمي. اكن هناك كثريون من خارج  الس نة حبسب الرشيعة، اليت اكن ينبغي أ ن يأ يت فهيا لك اذلكور الهيود ا 

وةل القبض عىل يسوع ن حماأ ورشلمي، مبا يف ذكل كثريون من منطقة اجلليل، حيث اكن ليسوع أ تباع كثريون. وذلا، فا  

ساءة معا شعال حاةل شغب وفوىض وسط اذلين اكنوا يتعاطفون مع ل م أ و ا  ىل ا  ته بيامن امجلوع يف أ ورشلمي قد تؤّدي ا 

ىل ما بعد العيد، حني س يكون احلّجاج قد غادروا  يسوع. وذلا، شعر القادة ادلينيّون أ ن احلمكة تقتيض أ ن ينتظروا ا 

ىل أ  أ ورشلمي، ليتعاملوا مع ق  ماكنية حصول شغب تشري ا  نّه اكنت ليسوع ضية يسوع. وحقيقة أ ن القادة ادلينينّي شعروا اب 

 ، حّّت عند اذلين مل يأ خذوا خطوًة ليصريوا من تالميذه.شعبية عند امجلوع

 2السؤال 

رمي، اكن معلها هذا أ نه ينبغي عدم انتقاد مرمي. وقد أ وّض يسوع السبب ذلكل. ولكن ملاذا ال تُنتقَد؟ ابلنس بة ملواٌّض 

قامة يسوع ل خهيا لعازر من املوت. و  قد رأ ت مع أ خرين يف ذكل اليوم جمد معل عبادة. فقد شهدت بنفسها معجزة ا 

لت هذه املعجزة حياّتا وحياة عائلهتا. ليس  الرب. اكن ينبغي أ ن يدركوا أ ن يسوع اكن يف احلقيقة القيامة واحلياة. وقد حوَّ

م يف عبادة يسوع. اكن قلهبا مش تعاًل متامًا ابحملبة واال جالل والتسبيح لرهّبا. من يشٍء أ مثن من أ ن يُ  ه أ ن  تأ رادوقد قدَّ ختربِّ

تالفًا عىل املشاعر، واكنت هبة ادلن هبذه  هن العطر طريقهتا يف التعبري عن هذه املشاعر. مل تعترب سكهبا الطيب ا 

قلهبا ميتلئ حنوه ابالحرتام واملهابة. ينبغي لنا مجيعًا أ ن نتعمّل قد اكنت مس تعدًة ل ن تعطي بسخاء لذلي اكن فاال طالق، 

فنا لك كياننا  فنا ماداًي، ويف احلقيقة ينبغي أ ن تلكِّّ ادلرس اذلي نراه يف مرمي، وهو أ ن العبادة احلقيقية ملكفة. ينبغي أ ن تلكِّّ

ذ نسلّمه ابلاكمل ليسوع املس يح.  ا 

 3السؤال 

جنيل يوحنا، مل يكن هيوذ ن حبسب ا  ا همامتً ابحلقيقة ابلفقراء، ولكنه تلكّم عن الفقراء فقط النتقاده مرمي. ويقول لنا يوحنا ا 

(. نعرف من هذا أ ن هيوذا 6: 12هيوذا اكن "سارقًا، واكن الصندوق عنده، واكن حيمل ما )يأ خذ مما( يُلقى فيه" )يوحنا 

يًا، ولكنّه مل يكن كذكل يف داخهل. من شأ ن هذا أ ن يذكِّّران بأ نه رجاًل رّشيرًا. ففي اخلارج، بدا تلميذًا حقيق يف احلقيقة اكن 

 س يكون هناك تالميذ كذبة يف الكنيسة متامًا مثلام اكن وسط مجموعة االثين عرش اذلين أ حاطوا بيسوع.

 4السؤال 

مام عيوننا منظور ينبغي أ ن يكون هدف لك تلميذ بشأ ن املال هو "الاكتفاء والقناعة"، وليس الاغتناء. علينا أ ن نبقي أ  

معنا بعد املوت، فعلينا أ ن  املال أ ن املال وال مالك موجودة فقط لالس تخدام يف هذه احلياة. ول ننا ال نس تطيع أ ن نأ خذ

نس تخدمه ل جل جمد هللا، وليس ال ش باع رغباتنا. والرغبة ابالغتناء تشلّكِّ خطرًا، ل هنا تعّرِّض الشخص لتجارب كثرية. 

ل  قد تكون دلى اال نسان اًب لتحصيل الرحب بطرٍق غري رشعية، أ و قد يتحوَّ نّه يكون جمرَّ رغبة ونية قوية بأ ن يغتين، حّت ا 

عن ال ولوايت الصحيحة ل جل حتصيل الغىن. ولكْن ميكن أ ن تنهتيي هذه املساعي امحلقاء ابل ىس واحلزن، بل وقد تقود 

ىل ما هو أ سوأ  من هذا  ىل ترك اال ميان. ومع هذا، علينا  -ا  مجيعنا أ ن ننخرط يف التعامل مع املال واس تخدامه، وحنتاج ا 

 أ ن نعمل هذا مبوقف يتّصف ابلتقوى والنضوج. ل ن نتعملَّ 

 5السؤال 
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جل التالميذ هو أ ن يكون "مثااًل" هلم. أ ظهر معل يسوع هذا ر ، اكن القصد من غسل يسوع ل  15: 13حبسب يوحنا 

ق حيث الرب نفسه ا ِّّم مثل هذا العمل الوضيع لهؤالء الرجال االثين عرش. ولهذا، علينا تواضعًا رائعًا ال يُصدَّ حنىن ليمت

 مكأ ن نعمل ال ش ياء ابلروح نفسه. هذا ما قصده بقوهل: "فأ نمت جيب عليمك أ ن يغسل بعض مجيعنا بصفتنا تالميذ يسوع

عمل هذا، فا ن علينا حنُن أ يضًا أ ن ، وهو س ّيدان، ينأ رجل بعض. ... حّت كام صنعُت أ ان بمك تصنعون أ نمت أ يضًا." فا ن اك

ن معلنا هذا )يوحنا   (. حنُن مدعّوون ل ن نكون خّدامًا بعضنا لبعض.17: 13نعمهل. كام أ نّه وعد بأ ّن لنا الطوَّب والربكة ا 

 6السؤال 

هما العهد اجلديد يه غفران اخلطااي، ال للحظة أ و لفرتٍة من الزمن، ىل ال بد.  الفائدة الروحية ال ساس ية اليت س يقّدِّ بل ا 

اكن دم العهد القدمي دم حيواانت فقط، وذلا مل يكن ممكنًا أ ن يأ يت ابلغفران ال بدي. ولكّن دم الرب يسوع املس يح )موته 

ميانه بشخص يسوع  عنا ل جل خطاايان( اكن مثنًا اكفيًا خلطاايان، مما أ ّدى ا ىل احلصول عىل غفران هللا. حني يضع اال نسان ا 

ع ل جل غفران خطاايه(، يدخل ذكل اال نسان املس يح وحده )في  ثق بأ ن موت يسوع املس يح هو المثن الاكمل اذلي ُدفِّ

نسان أ ن يتلّك متامًا عىل املس يح، وليس عىل أ ي  ىل العهد اجلديد وينال الغفران ال بدي أ مام هللا. ولكن عىل اال  ا 

 قط.عمة ابال ميان"، فنّ يكون خالصه هبة من هللا "ابل اس تحقاق خشيص، حّت 

 7السؤال 

ن اخترب التالميذ ال وائل )خاّصة بعد قضاء أ كرث من ثالث س نوات مع الرب يسوع املس يح( نوعًا من السقوط والزةل  ا 

ضون للسقوط يف عدم الوالء ليسوع املس يح.  ضون لهذا. مؤكَّد أ ننا معرَّ مياهنم، فابتعدوا عنه، مفؤكَّد أ ننا حنُن أ يضًا معرَّ يف ا 

ضنا فهيا لال حباط وخيبة ال مل، أ و ببساطة احنرفنا مّر كثريون منا بظ لْنا روف تعرَّ ىل اخلطية. ومع هذا، مل يرتكنا ومِّ ا 

نّه س يجزيان يف تأ ديٍب بغرض أ ن يطهِّّران وينقّينا )عربانيني  ىل اخلطية، فا  (. ولكنّه يبقى دامئًا 12الرّب قط. فا ن احنرفنا ا 

 راعينا ال مني.

 8السؤال 

جابتك اخلاّصة. لك من اخنرط يف اخلدمة املس يحية لفرتة طويةل اكن عليه أ ن يتعامل ويصارع مع جتربة ترك اخلدمة يف  ا 

يكون فهيا مناس بًا أ ن جنري  أ وقات الضيق والصعوابت بغية السعي وراء الراحة يف احلياة. ومع أ نّه مؤكَّد أ ّن هناك أ وقااتً 

ننا كثريًا جدًا ما نر  ت اخلدمة وصعوابّتا. ساطة ال يريدون أ ن يواهجوا حتّدايى مؤمنني بب شيئًا من التغيري يف حياتنا، فا 

ليه، علينا أ ن نتعملَّ يف هذه الظروف الصعبة أ ن نلقي بأ نفس نا ابلاكمل عليه. كام أ ننا هنولكن بداًل من أ ن  رب مّما دعاان هللا ا 

رادة  حنتاج ل ن نتعمّل قول ما قاهل يسوع: "ولكن ليكن ال ما أ ريد أ ان، بل ما تريد أ نت." ميكننا ابال ميان أ ن خنتار أ ن نعمل ا 

 هللا، حّّت حني يكون معىن ذكل ال مل أ و الصعوبة لنا.

جابتك اخلاّصة :9السؤال   ا 

 10السؤال 

ليصلّوا يف هذا التالميذ مستيقظني  ( مل يبَق 1ال مل يف هذا الوقت: ) واجه يسوع أ ش ياء كثرية تسبّب اال حباط وخيبة

( حاول أ ن 10: 18( أ حد تالميذه )بطرس، حبسب يوحنا 3( خانه هيوذا وأ سلمه بقبةل، )2ّم، )الوقت الصعب وامله

ليه كام لو اكن لّصًا 4ينتقم ليسوع، حفارب اجلنود بس يف مع أ ن املعركة اكنت روحية، ) ( اذلين أ توا ليقبضوا عليه نظروا ا 

تركه لك التالميذ وهربوا كجبناء. ابلرمغ من لك هذا، مل خُير  (5أ و جمرمًا )مع أ نّه يف احلقيقة ابرًا خيلو من أ يّة خطية!(، )

ميانه.  يسوع أ و يضعف يف ا 

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال  ا 
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 دلرس الثاين عرشلايت الختبار اذللجاابت اال  

 خطأ  : 1السؤال 

 صواب :2السؤال 

 3السؤال 

 ب. حمبة املال.

 صواب :4السؤال 

 5السؤال 

 .8-4: 23قطع العهد القدمي الرئييس اذلي يعلِّن العهد اجلديد هو الويني د. م

 6السؤال 

 ج. غفران اخلطااي وقوة الروح القدس

 خطأ   :7السؤال 

 8السؤال 

 ب. بطرس ويعقوب ويوحنا

 خطأ   :9السؤال 

 10السؤال 

ج. أ ن خادم رئيس الكهنة قطع أ ذن أ حد التالميذ.
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ذالهل:: التحقيق مع يسادلرس الثالث عرش  وع وحمامكته وا 

 20: 15 - 53: 14مرقس 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

يعمل هذا ادلرس مسحًا لل حداث العديدة اليت حصلت بعد القبض عىل يسوع وقبل صلبه. خالل هذه الفرتة، اكن 

دنية(. ة معليه أ ن ميثل أ مام جملس الس هندرمي الهيودي )حمامكة دينية( وكذكل أ مام بيالطس، الوايل الروماين )حمامكَ 

ن لنا لك جلسات الاس امتع والتحقيق اليت اش متلت علهيا هذه احملاكامت.  ول جل هذا الغرض، عىل ولكّن مرقس ال يدّوِّ

 اجلدول التايل: انظر ا ىلمن يرغب أ ن يدرس لك ال انجيل من أ جل النظر ا ىل اكمل الرواية. 

 

 جلسات الاس امتع ليسوع وحمامكته قبل صلبه

 ت مدنيةحماكام حماكامت دينية

 أ مام حنّان

 

 أ مام قيافا

 

 أ مام الس هندرمي

 14-12: 18يوحنا 

 24-19: 18يوحنا 

 68-57: 26مّّت 

 65-53: 14مرقس 

  2-1: 27مّّت 

 أ مام بيالطس

 

 أ مام هريودس

 أ مام بيالطس اثنية

 38-28: 18يوحنا 

 5-1: 15مرقس 

 12-6: 23لوقا 

 6: 19-39: 18يوحنا 

  15-6: 15مرقس 

 

الفرتة، أ نكر بطرس الرب يسوع ثالث مّرات. وقد بلغت ذروة أ الم يسوع قبل الصليب بسخرية مجموعٍة من خالل هذه 

ذالهل.  اجلنود الرومان به وا 

 

 ُمخّطط ادلرس

 (65-53: 14يسوع أ مام جملس الس هندرمي )مرقس : املوضوع ال ول

ناكر بطرس ليسوع ): املوضوع الثاين  (72-66: 14مرقس ا 

 (15-1: 15احملامكة أ مام بيالطس )مرقس  :املوضوع الثالث

 (20-16: 15الاس هتزاء بيسوع )مرقس : املوضوع الرابع
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 أ هداف ادلرس

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن:

ىل اّّتامه  واليتترشح ال حداث اليت حصلت يف التحقيق مع يسوع أ مام جملس الس هندرمي،  • قادت يف الهناية ا 

 مية تُعاقَب حبسب الرشيعة الهيودية ابملوت(.بـ"التجديف" )ويه جر 

ن اكن يظن نفسه املس يح/ املس يا. • جابة يسوع عن سؤال رئيس الكهنة ا   تفهم مغزى ا 

ناكر بطرس هل، وكيف مّت رّد بطرس وتشجيعه وتوكيهل اثنيًة عىل اخلدمة. •  تفّرِّق بني خيانة هيوذا ليسوع وا 

َّ ترشح كيف مت الضغط عىل بيالطس من القادة ادل • مل يعمل  هينيني الهيود ليأ مر بصلب يسوع، رمغ معرفته بأ ن

 شيئًا يس تحّق ل جهل املوت.

 

 

 

 (65-53: 14يسوع أ مام جملس الس هندرمي )مرقس : املوضوع ال ول

 71-66أ ، 54: 22؛ لوقا 68-57: 26مّّت : املقاطع املوازية

ذ أ واًل ا ىل حنّان، محي قيافا رئيس ال  ذ  9(.24-19، 14-12: 18كهنة )انظر يوحنا بعد القبض عىل يسوع، ُأخِّ ّث ُأخِّ

ِّم يسوُع  يسوع ا ىل مزنل قيافا نفسه، حيث حقَّق معه قيافا وأ عضاء جملس الس هندرمي الهيودي. ويف هذه اجللسات، اّتن

د اّّتام ديين لض من عقوبة املوت. ولكهّنم اكنوا حباجة ل كرث، وهذا اّّتام يس تحّق بسببه بـ"التجديف" امن اس تحصال جمرَّ

 ُحمك القتل من الرومان.

 :قراءة 

س اقرأ  التفسري التايل لهذا املقطع. س يعطيك هذا بصريًة أ كرث بشأ ن  65-53: 14بعد قراءة مرقس  يف الكتاب املُقدَّ

 اخللفية الهيودية للتحقيق اذلي جرى مع يسوع أ مام جملس الس هندرمي.

                                              
ن ( وحبسب الرشيعة الهيود، اك ,AntiquitiesJosephus 18.2.1م.، عنّي كريينيوس، حامك سوراي، حنّان رئيس كهنٍة ) 6يف عام  9

 Valeriusم. بيد فالرييوس غراتوس ) 15ينبغي لرئيس الكهنة أ ن يبقى يف منصبه حّّت املامت. ولكنّه ُعزِّل من منتصف عام 

Gratus( الوايل الروماين عىل الهيودية ،)Josephus, Antiquities 18.2.2 ومع هذا، اس متّر حنّان ميارس قدرًا كبريًا من من .)

(. يف وقت جلسات التحقيق مع يسوع وحمامكته، اكن قيافا هو رئيس 6: 4؛ أ عامل 2: 3ة ادلينينّي )انظر لوقا التأ ثري والنفوذ وسط القاد

م.؛  36م. بيد فالرييوس غراتوس )ث ُأزحي من منصف حوايل العام  18الكهنة الرمسي. وقد عنُّيِّ يف منصبه هذا حوايل العام 

Josephus, Antiquities 18.4.3حنانيا كبري عائةل رئيس الكهنة، وكثريون اس متّروا يعتربونه رئيس الكهنة احلقيقي،  (. ومع هذا، اكن

 مع أ ن السلطات الرومانية اكنت تعرتف بقيافا رئيسًا للكهنة.
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 65-53: 14مرقس  تفسري

خضاع يسوع للتحقيق ات واحملاَكامت املدنية أ مام بيالطس وهريودس، مثُل أ واًل للتحقيق ادليين قبل ا 

(، والراحج أ ن 55ال ية  sunedrion -أ مام رئيس الكهنة و"اجملمع لكه" )يف اليواننية "سونيدريون" 

 املقصود ابجملمع هو جملس الس هندرمي )اجمللس ادليين الهيودي(. ونتيجة التحقيق مع يسوع والاس امتع هل،

اّّتموا يسوع بـ"التجديف" )وهو جرمية عقوبهتا املوت حبسب الرشيعة والعادة الهيوديّتنَي(، ولكهنم وجدوا 

ُأسسًا وأ س بااًب أ خرى أ يضًا للحمك عليه ابملوت عىل يد الّرومان. ومع أ نّه مل يُوَجد أ ّي واحٍد من التالميذ 

نّه ممكن متامًا أ ن  االثين عرش يف ذكل املاكن ليشهد الاحداث اليت اكنت جتري فيدّوهنا لل خرين، فا 

يكون يوسف الرايم أ و نيقودميوس هو مصدر املعلومات الواردة هنا )ورمبا يكون الكهنة أ يضًا اذلين أ منوا 

 ، مصدرًا لهذه املعلومات(.7: 6وخلصوا الحقًا بعد القيامة، كام يُذَكر يف أ عامل الرسل 

جملس الس هندرمي: اكن رئيس الكهنة الرمسي هو يوسف  التحقيق مع يسوع أ مام .54-53: 14مرقس 

(، وهو من ترأ ّس اجملمع اذلي تأ لَّف من رؤساء الكهنة 57: 26قيافا )ومّّت يذكره ابالمس يف مّّت 

والش يوخ والكتبة. يف زمن احلمك الروماين، اكن جملس الس هندرمي هو الهيئة احلامكة العليا يف الهيودية، 

الشؤون ادلينية حفسب، بل ويف الشؤون والقضااي القضائية واال دارية كذكل، طاملا  والسلطة العليا ال يف

أ نّه ال يتعّدى عىل سلطة الوايل الروماين وصالحياته. اكن جملس الس هندرمي يقّرِّر يف ال مور املرتبطة 

ة، طاملا أ هّنا ال ابالحتفاالت والطقوس ادلينية، كام اكن هل احلق مبعاقبة التعّدايت والتجاوزات عىل الرشيع

(، وهو ما يفرّسِّ 31: 18تصل حّد عقوبة املوت، اليت اكنت حقًا حصاًي بيد أ س يادمه الرومان )يوحنا 

ىل بيالطس بعد لك التحقيقات اليت جرت معه أ مام جملس الس هندرمي.  سبب اجمليء بيسوع ا 

رت عرب الس نوات، ويف زمن يسوع اك نت تتأ لَّف من س بعني من يُعتقَد أ ن هذه الهيئة احلامكة تطوَّ

(. )يعود تقليد الرمق Mishnah, Sanhedrin 1.6أ رشاف وأ عيان الهيود، واكن رئيس الكهنة يرأ سها )

.( اكن بعض هؤالء كهنة، ولكّن ال خرين اكنوا "ش يوخًا" )أ عضاء 16: 11الس بعني ا ىل سفر العدد 

سة، واكنت علامنيني من العائالت ذات النفوذ والتأ ثري يف أ ورشلمي" و"كت  بة" )خرباء يف ال سفار املُقدَّ

علهيم مسؤولية نقل خمطوطات أ سفار الكتاب املُقدس(. اكن معظم هؤالء من فرقة الصدوقينّي )وابلتايل 

 اكنوا من الطبقة ال رس تقراطية الهيودية(، مع أ ن بعض الكتبة اكنوا من الفريس ّيني.

ىل أ نه ال بّد أ ن القادة ادلينينّي اكنوا 1: 27حقيقة أ ن جملس الس هندرمي انعقد يف الليل )مّّت  ( تشري ا 

، اكن بطرس قد 16-15: 18يتوقَّعون القبض عىل يسوع، واكنوا مس تعّدين لعقد اجامتع. حبسب يوحنا 

( مع تلميذ أ خر اكنت هل صالت خشصية مع رئيس الكهنة )وهو 54: 14تبع يسوع "من بعيد" )مرقس 

ىل دار بيت رئيس الكهنة(. ويف اخلارج، يف هواء الليل البارد، اس تدفأ  ما يفرّسِّ كيف متكّنا من ادلخو  ل ا 

بناٍر اكنت مش تعةل، بيامن اكن الرب يف ادلاخل يواجه حتقيقًا مش تعاًل. ويف رواية مرقس  بطرس

ليه يف ال ية  ، بعد أ ن يكون قد 66لل حداث، يعلِّّق البشري ما حصل ما بطرس للحظات قبل أ ن يعود ا 

 ث مّعا جرى مع الرب يسوع.أ مكل احلدي

بتوضيح القصد من التئام اجمللس: أ رادوا  55شهادات زور عىل يسوع: تبدأ  ال ية  .59-55: 14مرقس 

حتديد ال س باب اليت ينبغي قتل يسوع عىل أ ساسها. مل يكونوا هناك ليحقِّّقوا مع يسوع ويفحصوه 
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مني عىل قتهل )ارج نصاف، ل هّنم اكنوا يف أ ذهاهنم ُمصّمِّ (. ولكهّنم اكنوا حباجٍة ملا 1: 14ع ا ىل مرقس اب 

(. ما اكنوا 20-18: 25يتجاوز االّّتام ادليين هل )اكنوا حباجٍة ل مر قانوين هيم الرومان؛ انظر مثاًل أ عامل 

ليه هو اّدعاء س يايّس من شأ نه أ ن يدفع الرومان للعمل ل جل مصلحهتم اذّلاتية.  حباجٍة ا 

موا بشهاداتِّ ولكّن اذلين شهدوا ضده مل يمت  ر عقوبة املوت، حّّت اذلين تقدَّ كّنوا من تقدمي أ ي يشٍء يرّبِّ

م اثنان )وهذا ما تتفق رواية مّّت 56-55زور عليه )ال يتان  معه( بشهادة  60: 26(. ويف الهناية، تقدَّ

حني زور عليه بشأ ن الهيلك. )اكنت الرشيعة الهيودية تطلب شاهدين عىل ال قل متّفقني يف شهادّتام 

(. 15: 19؛ 6: 17؛ تثنية 30: 35تكون العقوبة احملمتةل يه املوت. هذا ما نراه يف سفر العدد 

ر الهيلك ويبين أ خر يف ثالثة أ ايم. اكنت هذه  وحبسب هذين الشاهدين، اكن يسوع قد هّدد بأ ن يدّمِّ

ول للهيلك: "انقضوا ، حني قال يسوع بعد تطهريه ال  19: 2الشهادة تتعلَّق مبا أ نبأ  يسوع به يف يوحنا 

 21: 2هذا الهيلك، ويف ثالثة أ اّيم ُأقميه." واٌّض أ ن يسوع اكن يتلكَّم هنا بلغة جمازية، ل ن يوحنا 

نّه من سينقض  يضيف قائاًل: "وأ ما هو فاكن يقول عن هيلك جسده." وعالوًة عىل ذكل، مل يقل يسوع ا 

ن كنمُت الهيلك، بل قال: "انقضوا،" وهو فعل أ مٍر بضمري الغائ ب امجلع. ومغزى ما يقوهل هو: "ا 

س هتدمون الهيلك، فا ين سأ بين هيالًك جديدًا يف الروح." واملثري للسخرية، هو أ هّنم بسبب عصياهنم 

ر الرومان الهيلك الحقًا عام  م. وبعد قيامة يسوع  70لعهد هللا ورفضهم حلقيقة كون يسوع املس يا، دمَّ

ذ نظر البشري مرقس 8-4: 2بطرس 1جديد يف الروح )انظر املس يح وصعوده، بدأ  يف بناء هيلك  (. وا 

مة عىل يسوع ابلقول: "وال هبذا  يف فهمهم اخلاطئ حلديث يسوع عن الهيلك، خمت روايته للشهادات املُقدَّ

 (.59: 14اكنت شهادّتم تتّفق" )مرقس 

ىل يسوع  اعرتاف يسوع لرئيس الكهنة: حّّت هذه اللحظة، أ فضل اّّتام .62-60: 14مرقس  ه ا  ُوّجِّ

ثبات أ ّن يسوع  اكنت االّّتام املتعلق ابلهيلك، واذلي فرُّسِّ بطريقة خاطئة. الراحج أ هّنم اكنوا يس تطيعون ا 

ر الهيلك بلك ما حييط به، وميكن أ ن يفرّسِّ الروماين هذا ال مر ابعتباره ّتديدًا للقانون  اكن ينوي أ ن يدّمِّ

ن أ رادوا أ ن يقنعوا ا لرومان بأ ن يسوع اكن مذنبًا مبا يكفي حبيُث يس تحّق حمك املوت، والنظام. ولكّن ا 

فالراحج أ هنم اكنوا حباجٍة ل كرث من هذا. وذلا، رشع رئيس الكهنة ابلتلكنم. ومع أ نّه أ عطى يسوع الفرصة 

( اكن هذا ال مر يف ذاته تمتاميً 61ل ن يتلكَّم عن نفسه، فقد بقي يسوع "ساكتًا ومل جيب بيشء" )ال ية 

ىل اذّلحب، وكنعجٍة صامتٍة أ مام جاّزهيا، 7: 53ال شعياء  َّل ومل يفتح فاه. كشاٍة تُساق ا  : "ُظملِّ أ ّما هو فتذل

 فمل يفتح فاه."

وأ خريًا، سأ ل رئيس الكهنة سؤااًل جلِّفًا ومبارشًا: "أ أ نَت املس يح ابن املبارك؟" اكن اللقب "املبارك" تعبريًا 

(. ويف Mishnah, Berakot 7.3و  2: 77أ خنوخ 1شأ ن، انظر بدياًل لللكمة "هللا" )يف هذا ال 

(. اكن السؤال واحضًا متامًا: هل 63: 26رواية مّّت يقول ببساطة: "هل أ نت املس يح ابن هللا؟" )مّّت 

اعترب يسوع نفسه املس يح/ املس يا، ابن هللا اذلي ُوعِّد به )أ ي الابن املوعود به يف العهد ادلاودي؛ انظر 

 (.9-7: 2، وقارن مع مزمور 16-12: 7مصوئيل 2

ذ قال: "أ ان هو" )نقرأ  يف مّّت  قول  64: 26أ مام هذا السؤال مل يبَق يسوع صامتًا، فقد أ قرَّ أ نه كذكل، ا 

جنيل مرقس  جابة غري مبارشة تعين "نعم"(. اكنت هذه يه املّرة ال وىل يف ا  الرب "أ نت قلَت"، ويه ا 

جابته مقتبسًا من مقطعني يف اليت فهيا أ علن يسوع بصاحه أ نّه امل  س يح/ املس يا. وبعَد ذكل يمكِّل يسوع ا 
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. والك هذين املقطعني نبّواتن مس يحانيتان 1: 110ومزمور  13: 7العهد القدمي دجمهام معًا، وُهام دانيال 

 :14-13: 7معروفتان جيدًا. وحبسب دانيال 

ذا مع حُسُب السامء" نسانمثل  وا   أ ىت ابن ا 

ىل القدمي ا بوه قّدامه.وجاء ا   ل اّيم، فقرَّ

 فأُعطي سلطااًن وجمدًا وملكواتً 

 لتتعبَّد هل لكن الشعوب وال مم وال لس نة.

 سلطانه سلطاٌن أ بديٌّ ما لن يزول،

 وملكوته ما ال ينقرض."

 يف الكم يسوع: 1: 110وقد ارتبط هذا املقطع مع مزمور 

 ،اجلس عن مييين’"قال الرب لريب: 

 ‘"لقدميك. حّت أ ضع أ عداءك موطئاً 

عالاًن من هيوه هللا بأ نّه سريفع اذلي س ُيمنَح سلطااًن ملكيًا، وبأ نّه 1: 110اكن املقطع الثاين )مزمور  ( ا 

س يكون انئبه اذلي يشاركه يف احلمك. اكن يسوع هبذا يعلِّن أ نّه س يأ يت وقٌت س يظهر فيه صدقه، 

يث سيشرتك مع هللا يف السلطان. وس يكون هل احلق بأ ن يكون يف حمرض هللا مبارشًة يف السامء، ح 

ىل دانيال  شارة الرب يسوع ا  ّن صدق ما قاهل عن نفسه س يظهر من خالل 13: 7واب  ، اكن يقول ا 

السلطة القضائية اليت س ُيمنَحها ليحمك لك الشعوب بسلطاٍن عىل لك العامل. ال مر املثري للسخرية هو أ نّه 

ظات(، س يكون قايض اللّك. ابستشهاد يسوع من هذين بََدَل أ ن يكون اذلي حُيامَك )كام يف هذا اللح

نَّ سلطانه من السامء مبارشًة.  النّصني اكن يقول ا 

رّد الفعل العنيف جتاه اعرتاف يسوع: فهم رئيس الكهنة )ولك ال خرين املوجودين  .65-63: 14مرقس 

مٍة عىل الامتعاض يف املاكن( بوضوح مغزى اعرتاف يسوع. وحينئٍذ، مّزق رئيس الكهنة ثيابه، كعال

؛ و 14: 2ماكبيني 1؛ 11: 1مصوئيل 2؛ 6: 14الشديد جتاه ما اكن قد حصل )سفر العدد 

Mishnah, Sanhedrin 60a نّه ميكل (. اكن رئيس الكهنة يعتقد أ ّن يسوع اكن هيني هللا بقوهل ا 

ليه اّّتام "التجديف" فوراً  ه ا  . )تذكَّر اّّتامه احلقوق والسلطات اليت ختّص هللا فقط. وهكذا، ُوّجِّ

ن يف مرقس  ، حيث اكن يسوع قد أ علن الغفران للمشلول.( 7-6: 2بـ"التجديف" يف حادٍث سابق ُمدوَّ

(. وقد طالب رئيس 16-15: 24حبسب الرشيعة، اكنت عقوبة خطية "التجديف" يه املوت )الويني 

(، فأ جابوه بأ نّه 64: 14الكهنة حمك أ عضاء جملس الس هندرمي يف ما مسعوه: "ما رأ يمك؟" )مرقس 

 "مس توجب املوت."

وا خطواّتم العملية جتاه يسوع  بعد أ ن مّت تقرير اس تحقاقه عقوبة املوت )وال ن يس تطيعون أ ن يفرّسِّ

(. كام أ نّه 6: 50للجامهري الهيودية(، أ بدوا احتقارمه هل برضبه والبصق عليه والاس هتزاء به )تمتاميً ال شعياء 

موه بصفته متحّداًيً لسلطة  صار دلهيم ال ن ما اكنوا ىل بيالطس. فميكهنم أ ن يقّدِّ ليه ليأ خذوه ا  حباجٍة ا 

نسان يعلِّن نفسه ملاكً، وذلا فهو يس تحق املوت. وبعد ذكل الاجامتع الليّل، اجمتع  ذ هو ا  الرومان، ا 
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اءات جملس الس هندرمي اثنيًة ل جل مصاَدقة هنائية عىل احلمك بعد الفجر متامًا من أ جل العمل ابال جر 

ال يف ضوء الهنار )انظر مّّت  صدار ال حاكم ا  ؛ مرقس 1: 27القانونية الرشعية الهيودية اليت ال تسمح اب 

 (.71-66: 22؛ لوقا 1: 15

 1السؤال 

(. ولكْن بعد ذكل بفرتٍة قصرية، 50: 14هرب بطرس يف البداية مع التالميذ ال خرين حني قُبِّض عىل يسوع )مرقس 

ر أ ن حياول أ ن ي  اثنيًة. كيف تقمّيِّ اتّباع بطرس ليسوع بعد  38-34: 8فقط "من بعيد". اقرأ  مرقس  ولكنْ  تبع يسوع،قرَّ

 يف ضوء هذا املقطع السابق؟ ماذا ميكنك أ ن تتعملَّ من هذا؟ عليه القبض

 

 

 

 

ىل اّّتاماٍت ليسوع مي 59-55تصف ال ايت  كهنم هبا أ ن مشهد اجامتع أ عضاء جملس الس هندرمي معًا يف حماوةٍل للوصول ا 

(. ولكْن اكنت دلهيم مشلكة، ويه أ هّنم مل يمتكّنوا من اس تحصال شهادة 1: 14جيدوا أ ساسًا قانونيًا لقتهل )انظر مرقس 

مون شهاداٍت اكذبة ضد يسوع، ولكّن شهاداّتم مل  قوية ضّده تس تحّق املوت. وعالوًة عىل ذكل، فقد اكن البعض يقّدِّ

، وهو ما اكن ببساطة الاش تاكء عىل يسوع جبرمية الهتديد بتدمري الهيلك بوةل. بل حاولوا، وذلا اكنت غري مق تكن تتوافق

 (.22-18: 2عن القيامة )انظر يوحنا  اجملازيهم يف فهم الكمه فشاًل من طرف 

 2السؤال 

ليه بشأ ن خشص الرب يسوع املس يح.55: 14فكِّّر لبعض الوقت مبرقس   . ارشح مغزى هذه ال ية وما تشري ا 

 

 

 

 

م ملواهجة يسوع. مع أ ن يسوع اختار أ ن يبقى صامتًا حني  65-60: 14وأ خريًا، نرى رئيس الكهنة نفسه يف مرقس  يتقدَّ

ليه االّتامات الاكذبة أ و حني اكن هُيان،  ت ا  ئِّل أ خريًا سؤااًل صادقًا مبارشاً عن كونه املس يح/  فقدُوهّجِّ جتاوب حني س ُ

 جزٍء كبري من خدمته أ ن ال يعلن هويته احلقيقية. وال ن، حني اكن خيضع املس يا، فقال: "أ ان هو." حاول يسوع يف

ّما أ ن يقبلوه  للتحقيق الرمسي عىل يد قادة ال مة، اعرتف رصاحًة أ نّه املس يح/ املس يا. وقد وضعهم هذا أ مام خيارين: ا 

لون مسؤولي ن يسوع ربط مقطعني من العهد بل قرارمه وحمكهم.  ةبصفته املس ّيا/ املس يح أ و يرفضوه، وابلتايل يتحمَّ ا 

حينئٍذ اّّتم رئيس الكهنة يسوع (. 13: 7ودانيال  1: 110القدمي عن املس يح/ املس يا، وأ ظهر تمتميهام فيه )مزمور 

(. ولكوهنم مل جيدوا أ ي دليل عىل 16-15: 24بـ"التجديف"، ويه ّتمة تس تحّق املوت حبسب الرشيعة )انظر الويني 

ساءٍة من يسوع، اكنت   هذه يه الطريقة الوحيدة اليت ميكهنم هبا أ ن يأ توا بعقوبة املوت عليه.ا 



ذالهل: مرقس ادلرس الثالث عرش: التحقيق مع يسوع وحم 20: 15 - 53: 14امكته وا   

 

 215الصفحة 

 

 3السؤال 

ن اكن يسوع هو املس يح/ املس يا فعاًل، بل والّرّب اال هل، فهل تعتقد أ ّن قادة  65-64: 14فكِّّر مبرقس  لبعض الوقت. ا 

ذًا مسح هلم بعمل ىل العهد القدمي،  الهيود اكنوا مصيبني يف الطريقة اليت عاملوه هبا؟ فلامذا ا  هذا؟ )قد يفيدك أ ن تعود ا 

شعياء  شعياء  9-4: 53وتتأ مل اب  : "كام 14: 52]اذلي ُكتِّب قبل املس يح بس بع مئة س نة[. الحظ أ يضًا قوهل يف ا 

 مفَسدًا أ كرث من الرجل، وصورته أ كرث من بين أ دم."( ااندهش منك كثريون. اكن منظره كذ

 

 

 

ناكر بطرس ليس: املوضوع الثاين  (72-66: 14وع )مرقس ا 

 27-25: 18؛ يوحنا 62-ب54: 22؛ لوقا 75-69: 26مّّت : املقاطع املوازية

(، ابلرمغ من ا رصار بطرس عىل أ نّه لن يفعل شيئًا 31-29: 14اكن يسوع قد أ نبأ  بأ ن بطرس سينكره )ارجع ا ىل مرقس 

أ يّة عالقة هل  يسْت ل  ث مرات أ نكر بطرس أ نْ كهذا. وال ن، نرى ما أ نبأ  يسوع به حقيقًة. فليس مّرة واحدًة، بل ثال

ن بطرس "ابتدأ  يلعن وحيلف." ال يعين هذا أ ن بطرس  بيسوع. ان اال جنيل ا  ذ خيربِّ املرة الثالثة اكنت ال كرث تشديدًا، ا 

ن اكن Grassmick. ويرشح غرامسيك )وش تامئ اس تخدم لكامٍت قذرة نّه يضع نفسه حتَت لعنة هللا ا  ( هذا فيقول: "ا 

 10علهيم، ويضع نفسه حتَت حلٍف، كام يف احملمكة، ليؤكِّّد حّصة ما ينكره."يكذب 

 4السؤال 

مًا يف لك واحدٍة من  70-66اقرأ  ال ايت  حبرص، مالحظًا ما يُقال عن ارتباط بطرس بيسوع. هل تس تطيع أ ن ترى تقدن

م. )ال جند الالكم نفسه يُقا ف هذا التقدن ىل بطرس؟ صِّ ة ا  ساعد لّكِّ واحٍد من االّّتامات.( كيف ل يف االّّتامات املوهجَّ

 هذا يف زايدة عدم راحة بطرس؟

 

 

 

 5السؤال 

ناكر صلته بيسوع، صاح ادليك، وأ درك  ىل أ ن حيلف للتأ كيد عىل ا  حني اكمتل اال ناكر حّّت وصل ا ىل حّد دفع بطرس ا 

ان ال ية حقي ّ  72قة ما معهل. خُتربِّ نّه مل س الباكء )الشعور ابحلزن عىل ما اكن معهل( هو فكَّر مبا حصل، "بىك." ولكن لي اا 

. قابل ما بني خطأ  بطرس وما معهل هيوذا، وقمّيِّ ما معهل 19-15: 21ويوحنا  5-3: 27التوبة ابلرضورة. افتح ا ىل مّّت 

 الكهام.

                                              
10 Grassmick, "Mark," in The Bible Knowledge Commentary, 2:184. 
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ناك19-15: 21، سأ ل يسوع بطرس ثالث مرات: "أ حتبنين؟" )يوحنا يف مشهٍد الحٍق بعد القيامة ر بطرس (. قُوبِّل ا 

الثاليث مع تأ كّيد ثاليث عىل حمبته ووالئه ليسوع. اكن لهذا دوٌر يف تأ كيد غفران الرب لبطرس. وحينئٍذ، أ ولك الرب 

 بنعمته بطرس اثنيًة بلكامته: "ارَع غمني. ارَع خرايف."

 

 

 (15-1: 15احملامكة أ مام بيالطس )مرقس : املوضوع الثالث

 40-28: 18؛ يوحنا 25-1: 23لوقا  ؛26-1: 27مّّت : املقاطع املوازية

ن لنا مرقس حادثة مثول يسوع أ مام هريودس، مع أ نّنا نعرف أ ن بيالطس أ رسل يسوع ا ىل هريودس )لوقا  : 23ال يدّوِّ

 (. ولكّن بيالطس اكن املسؤول عن احلمك عىل يسوع ابلصليب، وهذه اكنت نقطة تركزي مرقس.6-12

"يف الصباح الباكر"، واذلي اكن صباح يوم امجلعة. ويف الغالب، اكن يوم امجلعة  بدأ  هذا املشهد "للوقت يف الصباح" أ و

بريل من العام  3ذاك هو  اكن ميكن جمللس الس هندرمي أ ن يصدر حمك املوت، ولكّن هذا احلمك اكن  11م. 33نيسان/ ا 

يقاع عقوبة املوت )يوحنا  من أ جل  ةوماين رضوري(. وهكذا، فقد اكنت موافقة الوايل الر 31: 18يفتقر لسلطة ا 

ولكّن هذا ال مر شلّك مشلكة ل ن ّتمة "التجديف" ال تس تحّق العقاب (. 10: 19هذا احلمك )يوحنا عىل صادقة امل

م ّتمًة بديةلً حبسب القانون الروماين. وذلا، اكن جملس الس هندرمي جم يه ّتمة خيانة روما، أ ي ّتمة  رَبًا عىل أ ن يقّدِّ

 الافرتايض بأ ن يسوع حاول أ ن جيعل نفسه "مكل الهيود". س ياس ية مبنية عىل ادلليل

عBockيرشح بوك ) م لوقا فيقول ( رواية لوقا بتوسن  اّّتامات ةالفحص والتحقيق ال وليني الذلين تضمنا قامئة بثالث: "يقّدِّ

ىل يسوع: ) ت ا  ( يّدعي يسوع أ نّه 3( مينع يسوع الهيود من دفع اجلزية لقيص، )2( يغرّيِّ يسوع عوائد ال مة؛ )1ُوهّجِّ

مكل. وهكذا، اكن يسوع ميثِّّل ّتديدًا ثالثيًا للسلطة والقانون والنظام الرومانية، ويه أ مور عىل بيالطس أ ن يتعامل 

هو أ كرث أ مر  لبيالطس(وقّدموها االّّتام الثالث )وهو حصيح ولكْن ليس ابلصورة اليت صاغها القادة ادلينيّون  12معها."

 س ويثري اهامتمه، وهو ما دفعه للتحقيق مع يسوع.ميكن أ ن يشغل بيالط

 6السؤال 

حني سأ ل بيالطس يسوع: "أ نت مكل الهيود؟" اكن جواب يسوع: "أ نت تقول." مل تكن هذه "نعم" واحضًة، ولكهّنا 

ان اللكمة "مكل" و"مملكة" ابلطري رات ومفاهمي. هل تظن أ ن بيالطس ويسوع اكان يفرّسِّ قة اكنت "نعم" مرتبطة بتصون

 .وّّضِّ نفسها؟ 

                                              
ك فضل اترخي من هارودل هونر م.  33، مت ادلفاع عن فصح العام اقرُتِّحت توارخي كثرية خمتلفة لوقت صلب يسوع، ولكْن حديثاً  11

(Harold Hoehner, Chronology Aspects of the Life of Christ, 1977) 

 (.Jack Finegan, Handbook of Bilical Chronology, rev. ed., 1998وجاك فينيغان )
12 Darrell Bock, Jesus According to Scripture, 2nd ed. (Baker, 2017), 484. 
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 7السؤال 

م ابراابس ) واكن مثريًا مشهورًا للفنت خالل مومس الفصح، اكنت دلى الوايل الروماين عادة أ ن يطلق جمرمًا، وقد قُّدِّ

 والاضطراابت( اكمٍس ُمقرتح. هل جتد أ ي أ مٍر يثري السخرية يف اختيار ابراابس ال طالق رساحه بداًل من يسوع؟

 

 

 

 

ىل  أ ن رؤساء الكهنة مه من هّيجوا امجلع ليطلبوا ابراابس، وذلا، فقد مّحلهم املسؤولية بشلٍك رئييّس جتاه يشري مرقس ا 

 ل يسوع حفسب، بل زادوا عىل ذكل أ هّنم(. ومل يطلب امجلع ا طالق رساح ابراابس بد10: 15هذا ال مر )مرقس 

ىل  شارة بيالطس ا  يسوع بصفته "اذلي تدعونه مكل الهيود" )ال ية أ رّصوا عىل صلب يسوع. فصخوا: "اصلبه!" تبنّيِّ ا 

ّ  ( أ نّه مل يرَ 12 ويضيف مّّت أ مرًا ال يرد يف مل يكن يرى يف يسوع ّتديدًا لروما.  هما يس تحّق هذا االّّتام ليسوع، وأ ن

يّن بريء من دم هذ ذ قال: "ا  ب من املسؤولية عن هذا القرار، ا  ا تفاصيل قّصة مرقس يعكس حماوةل بيالطس للهترن

وا أ نمت!" )مّّت  مّّت  (. ومع هذا، فا نّ 28-27: 4(. ال يعفيه هذا الالكم من املسؤولية )انظر أ عامل 24: 27الباّر! أ بصِّ

: 27يضيف يف ال ية التالية رّد فعل امجلع بتحمنل املسؤولية عن ما طلبوه بصلب يسوع: "دمه علينا وعىل أ والدان" )مّّت 

بأ مر بيالطس بأ ن جُيدَل يسوع، وقد اكنت هذه حمنة قاس ية ومؤملة يى مشهد احملامكة انهت (. 14-13: 3؛ انظر أ عامل 25

جدًا. فقد اكن السوط يتأ لَّف من رشائط جدلية تنهتيي برؤوس من املعدن أ و العظام اكنت متّزِّق جسد اخلاضع للجدل 

 ب يسامه يف تعجيل موت الشخص.، وهو أ مٌر اكن مع الصلادّلممتزيقًا. واكن ينتج عن هذا ال مر فقدان الكثري من 

 8السؤال 

ىل ااكن بيالطس يفتقر  ان 15ة والعزمية لعمل ما اكن يظنّه صائبًا. حبسب ال ية لقوّ ا  ، ماذا اكن دافع بيالطس، ومباذا خُيربِّ

 هذا ال مر عنه كشخصيٍة س ياس ّية؟

 

 

 

 

 (20-16: 15الاس هتزاء بيسوع )مرقس : املوضوع الرابع

 3-2: 19؛ يوحنا 31-27: 27ّّت م: املقاطع املوازية
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حنصل هنا مّرة أ خرى عىل صورة حيّة عن أ الم الرب يسوع قبل الصلب، ويف هذه املّرة عىل أ يدي اجلنود الرومان غري 

 الهيود.

 

 9السؤال 

متل اليت متثِّّل جزءًا من عظة بطرس يف يوم امخلسني. اس تطاع يسوع أ ن حي  36-33: 2بعد قراءة هذه الفقرة، اقرأ  أ عامل 

ىل ارتفاعه وجمده ابملعىن احلريف. كيف تساعدان هذه احلقيقة  اال ذالل اذلي تعّرض هل ل نّه اكن يعرف أ ن أ المه س تقود ا 

جابتك خشصّية.  املعّزية يف جتاربنا اليت ينبغي لنا أ ن جنتازها؟ حاول أ ن جتعل ا 

 

 

 

 

 10السؤال 

ىل فيليّب اكن اجلنود "يسجدون هل جاثني عىل رك، 19: 15حبسب مرقس  واقرأ ها. ما معهل هؤالء  11-5: 2هبم." افتح ا 

اجلنود غري املؤمنني س يعمهل امجليع يومًا ما يف احرتاٍم وتبجيٍل حقيقينّي ليسوع. ما التطبيق اذلي تراه يف مقطع رساةل فيليّب 

 هذا عىل نفسك؟

 

 

 

 11السؤال 

ن هذا احلّق بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس و  احليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا  ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكونه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.
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 دلرس الثالث عرشلايت بار اذلخت الا

 1السؤال 

يف زمن يسوع، اكن الس هندرمي الهيودي جملسًا يتأ لَّف من س بعني من قادة الهيود ادلينينّي يرتأ ّسه رئيس الكهنة قيافا، 

اب أ م صو  واكن هذا اجمللس مسؤواًل عن القرارات املتعلِّّقة ابلشؤون ادلينية، ولكنّه اكن يفتقر لسلطة تنفيذ عقوبة القتل.

 خطأ ؟

 2السؤال 

د هبدم الهيلك  م اثنان من الهيود بشهادٍة عىل يسوع بأ نّه هدَّ حني مّت التحقيق مع يسوع أ مام جملس الس هندرمي، تقدَّ

عادة بنائه؟  الهيودي. ماذا اكن القصد احلقيقي من الكم يسوع عن تدمري الهيلك وا 

 رومان، ولكنّه س ُيبىن بعد ذكل.م عىل يد ال 70اكن يسوع يُنئب بأ ن الهيلك س هُيَدم عام  .أ  

عادة بناء هيلٍك أ خر. .ب روا هيلك هريودس، وبأ نّه س يقودمه يف ا   اكن يسوع يتحّدى الهيود ويشّجعهم عىل أ ن يدّمِّ

نّه س يبين هيالًك  .ج ر الهيود جسده، فا  اكن يسوع يتلكَّم بلغٍة جمازية )مشريًا ا ىل جسده بصفته هيلك(. فا ن دمَّ

ىل الكنيسة(. جديدًا يف الروح )مشرياً   ا 

روا الهيلك عام  .د ىل البابليني اذلين دمَّ أ جيال  ةق.م.، مع أ نّه ُأعيد بناؤه يف غضون ثالث 586اكن يسوع يشري ا 

 من ذكل الوقت.

 3السؤال 

ن اكن املس يح/ املس يا، مباذا أ جاب؟ )ضع دائرة حول لك اال جاابت الصائبة.(  حني سأ ل رئيس الكهنة يسوع ا 

 املس يح/ املس يا بعمهل معجزًة أ مام الس هندرمي.أ ظهر يسوع أ نّه اكن  .أ  

ّ  .ب  املس يح/ املس يا ابن املبارك. هأ كّد يسوع عىل أ ن

ليه يف دانيال  .ج ف يسوع عن نفسه بصفته "ابن اال نسان املُشار ا  ، اذلي س ُيعطى مملكًة 14-13: 7عرَّ

 س يحمكها.

ف يسوع عن نفسه بصفته "رب" داود املذكور يف مزمور  .د سرُيفع ا ىل منصب الرشف عن ، واذلي 1: 110عرَّ

 "ميني" هللا.

 4السؤال 

ليه من الس هندرمي، واذلي جيعهل يّ بسبب رّد يسوع عىل رئيس الكهنة بأ نه اكن املس يح/ املس   ه ا  ا، ما االّّتام اذلي ُوّجِّ

 مذنبًا ابرتاكب خطية تس تحّق املوت؟
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 5السؤال 

 لف". معىن هذا هو:ّرة الثالثة، "ابتدأ  يلعن وحييف املحني أ نكر بطرس يسوع 

 أ نّه اس تخدم لكامٍت بذيئة ليقنِّع اذلين اكنوا يهّتمونه بأ نّه مل يكن مس يحيًا أ و اتبعًا ليسوع. .أ  

ن اكن يكذب. .ب  أ نه اكن يضع نفسه حتَت قسم، مس تجلبًا لعنة هللا ا 

 ارية اليت اس متّرت تضايقه.أ نه اكن يس تجلب لعنة هللا عىل اجل .ج

م مي .د  ني الوالء لرئيس الكهنة.أ نّه اكن يتطوَّع بأ ن يقسِّ

 6السؤال 

جابته بقوهل "ارَع  19-15: 21حني سأ ل الرب بطرس ثالث مّرات يف يوحنا  ن اكن حيبه، واكن يرّد الرّب عىل ا  ا 

ايه ثالث مّرات يف الليةل اليت س بقت الصلب. ناكره ا  صواب أ م  غمني، ارَع خرايف،" اكن يؤكّد لبطرس أ نّه غفر هل ا 

 خطأ ؟

 7السؤال 

ةل للتحقيق مع يف ر  م مرقس أ واًل وصفًا خمتصًا ملثول يسوع أ مام هريودس، وبعد ذكل رواية مفصَّ جنيل مرقس، يقّدِّ واية ا 

 صواب أ م خطأ ؟ يسوع وحمامكته أ مام بيالطس.

 8السؤال 

ىل قادة الهيود ادلينيون عاقَب حبسب القانون الروماين، سعىل ن ُّتمة "التجديف" مل تكن تُ  قناع أ ن يمتكّنوا م ا  ن ا 

 بيالطس بأ نّه اكن مذنبًا ابخليانة وتدبري املؤامرات ضد روما. ماذا اكن ال ساس اذلي عليه بنوا هذا االّّتام الس يايس؟

 اّّتموا يسوع بأ نه اكن يثري الفنت ويتسبَّب بتظاهرات كبرية. .أ  

ّ  .ب  اكن يزعزع السالم من خالل ما اكن يعظ به يف اجملامع. هاّّتموا يسوع بأ ن

اختار أ ن يكون من بني تالميذه االثين عرش  د س يايس، حيث أ ن أ حد الرجال اذلييسوع بقيادة مترن اّّتموا  .ج

دو   عىل روما(. ناكن "غيورًا" )من الهيود اذلين اكنوا يمترَّ

عالن نفسه "مكل الهيود". .د د عىل روما اب   اّّتموا يسوع ابلمترن

 9السؤال 

ؤ يسوع عىل أ ن يفكِّّر بأ نه "مكل الهيود، ولهذا اكن شديد الرغبة والعزم عىل أ ن  اكن بيالطس شديد الغضب من جترن

 صواب أ م خطأ ؟ يصلب يسوع أ كرث من قادة جملس الس هندرمي ادلينيني الهيود.

 10السؤال 

لباسه ثواًب 20-16: 15حبسب مرقس  ، أ رجوانياً ، ا حدى الطرق اليت خسر هبا اجلنود الرومان من الرب يسوع اكنت ا 

لكيل شوكٍ  صواب أ م خطأ ؟  عىل رأ سه.ووضع أ 
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 ادلرس الثالث عرشس ئةل ل  جاابت اال  

 1السؤال 

ناكر اذلات ومحل الصليب. مل يمتّكن  أ حد ادلروس الرئيس ية اليت علّمها يسوع لالثين عرش هو أ ن اتّباعه ينبغي أ ن يمّت اب 

ىل أ ن "خيلِّّص حياته". وقد أ مكل يسوع حديث ه بتحذيره اذلين قد يس تحون بطرس من معل هذا. فهو مع ال خرين سعى ا 

منه ومن الكمه. ولكن علينا أ ال نقسو أ كرث مما ينبغي عىل بطرس، فلس نا بأ فضل منه. ما اكن يسوع قد علّمه مل يكن 

ميانه يُمتَحن، ونرى بطرس اال نسان الضعيف اذلي من  يسهل عيشه، واكن بطرس يكتشف مدى صعوبة ذكل. اكن ا 

ميان. طني. نراه هنا يفشل )حّّت قبل أ   نّه سيتعملَّ من هذا ال مر، وس يعود ليصري بطل ا  ن أ نكر يسوع!(، ومع هذا فا 

ليمكِّلوا الس باق. وهذا هو ما  ونيتعرثَّ لك رجال اال ميان العظامء بعيوهبم وفشلهم، ولكهّنم يطلبون نعمة الرب، ويعود

 س يعمهل بطرس ابلضبط.

 2السؤال 

ون يسوع، واكنوا مصّممني عىل أ ن جيدوا أ س باب ترّشِّع قتهل. فلو اكنت واٌّض أ ن أ عضاء جملس الس هندرمي اكنوا يُبغض

هّنم سيسعون لتقدميهاهناك أ ية طريقة ميكهنم هبا تقدمي اّّتامات مرشوعة ضده، نعرف أ هّنم اكنوا  . ولكّن لكمة هللا تقول ا 

عدايته، مل يمتكّنوا من العثور عىل أ ي "مل جيدوا." فبالرمغ من مدى جديّة حماولهتم عىل أ ن جيدوا دلياًل عىل جتاوزاته وت

شعياء حبقيقة أ نّه "مل أ ْن أ نْبأ   9: 53 يف دليل. مل يكن يسوع بريئًا حفسب، بل اكن ابرًا متامًا وبال خطّية. وقد س بق النيب ا 

نسان د ا  نسان لتجربة التفكري بأ ن يسوع اكن جمرَّ ن تعّرض أ ّي ا  مثًا(، ومل يكن يف مفه غّش." ا  أ خطأ  مثل أ ّي  يعمل ظلامً )ا 

نسان أ خر، فا ن عليه أ ن يفكِّّر مبا حتمهل مرقس  دت خطية ارتكهبا يسوع، لاكن هؤالء  55: 14ا  من معاٍن. ولو ُوجِّ

القادة ادلينيون قد عرفوها واس تخدموها ضده. ولكنّه مل يرتكب أ ية خطية، وذلا مل يكن دلهيم ما يش تكون به عليه. هذه 

ال حقيقة ابلغة ال مهية، ل نّه ال  بّد أ ن يسوع اكن بال خطية حّّت يكون اذلبيحة الاكمةل ل جل خطااي اجلنس البرشي، وا 

نّه يكون غري مؤهَّل ليكون بديلنا يف محل اخلطية.  فا 

 3السؤال 

قد اكن القادة ادلينيّون يعتقدون أ ن يسوع "مس توجب املوت" أ و "يس تحق املوت"، ل نّه اعرتف بأ نّه املس يح/ املس يا. و 

وه ابال كرام، أ هانوه بأ بشع الطرق للوه هل، من بصٍق عليه ولمك ولطم هل، مدى احتقارمه هل. وبداًل من أ ن يعامعكس ما مع

شعياء  ه أ ّي نوعٍ من اال كرام أ و الاحرتام.  3: 53والوسائل املمكنة دلهيم. يقول لنا ا  نّه "حمتقٌر فمل نعتّد به،" أ ي مل نعطِّ ا 

ىل الصليب وميوت ل جل خطااي العامل. وقد مسح يسوع هلم بأ ن يعملوا هذا، ل   نّه اكن يعرف قصده هو، وهو أ ن يذهب ا 

ضنا أ حيااًن للسخرية والاس هتزاء يساعدان يف أ ن نتذكَّر ما انبغى  ل رسالته وهممته. تعرن مل يسمح ال هاانّتم وقسوّتم بأ ن تعّطِّ

 أ ن جيتاز الرب به ل جلنا.

 4السؤال 

ت  ( هو أ ن بطرس اكن 67ن لك واحٍد مهنا أ شّد من سابقه. اكن االّّتام ال ول )ال ية بطرس ثالثة اّّتامات، واكل ُوهّجِّ

( أ شد )"حقًّا 70( هو أ ّن بطرس اكن "مهنم". واكن االّّتام الثالث )ال ية 69"مع يسوع". واكن االّّتام الثاين )ال ية 

مت لهجته اجلليلية كدليٍل عىل أ نّه واحٌد مهنم ذ نشعر . ويف لك حاةل، نرى اال اثرة أ نَت مهنم"(، كام اس ُتخدِّ يف ارتفاع، ا 

أ ن احلبل اكن يُلَّف ببطء وهدوء حول حنجرة بطرس. وقد ازداد الضغط أ كرث فأ كرث مع لّك اّّتام الحق. ومع أ نّنا ال 
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ه لب ننا مع لّك اّّتام اكن يُوجَّ مكِّل س تُ رس، ناكد نسمع الرب يقول لبطرس: "بطرس، هل طنسمع أ ية لكامت من هللا، فا 

 يف هذا ال مر وتنكرين؟"

 5السؤال 

، هيوذا أ يضًا "ندم" عىل ما اكن قد 3: 27اكنت اس تجابة بطرس ال وىل يه الندم، اذلي يظهر بباكئه. حبسب مّّت 

ذًا؟ حُ معهل.  ىل التوبة، بل ذهب وش نق نفسه، ومل يتصاحل مع زْ مفا الفرق ا  ن هيوذا عىل خيانته يسوع وتسلميه هل مل يُقده ا 

ىل . أ ّما باكء بطرس فقد قادههللا ىل ال حداث العديدة الواردة ا ا  لتفكري ومن ّث التوبة أ مام الرب. وهذا واّض من النظر ا 

مه لنا سفر ال عامل وكذكل كتابته رسائهل . ويشري يوحنا يف ال انجيل نفسها، هذا ابال ضافة ا ىل دور بطرس اذلي يقّدِّ

للُمصاحلة بني بطرس ويسوع )وقد اكن وقتًا أ كّد الرب فيه عىل  رة والعاطفةأ متل  ابال اث حّساس ا ىل وقتٍ  15-19: 21

ناكر بطرس صلته ب  ثالثة اعرتافات حمبة ليسوع بعد القيامة.  يسوع قبل صلبه ثالث مّرات يقابهلدعوته لبطرس(. ا 

ىل بطرس بأ نه يومًا ما س يحصل عىل فرصة أ ن ميوت  ل جل الرب، فيمتّم "بطرس، أ حُتبنين؟" أ جل. وقد أ شار الرب ا 

 حرفيًا ما حّث الرب عليه بقوهل: "امحل صليبك واتبعين."

 6السؤال 

رات ومفاهمي.جواب يسوع  يبدو أ نَّ  ىل "نعم" مرتبطة بتصون ليس ابلطريقة  فالراحج أ ن يسوع قصد "نعم، ولكنْ  يشري ا 

اس ية وأ ي ّتديد ممكن لروما. ويف هذه الفرتة اليت أ نت تفكِّّر هبا." فبالنس بة لبيالطس، اكن ما هيمت به هو املامكل الس ي

نه جملس الش يوخ الروماين.  من التارخي، مل يكن يف الهيودية مكٌل هيودّي، بل اكن حيمكها مسؤول عسكري روماين يعّيِّ

د عىل احلمك الروماين بغية جعل نفسه ملاكً، وذلا  نه مل واكن هذا احلامك هو بيالطس. مل يكن يسوع ينوي أ ن حياول المترن فا 

رها اكنت  دًا س ياس يًا عىل اال طالق. واململكة اليت اكن يسوع يريدها ويتصوَّ يكن ّتديدًا لبيالطس. مل يكن يسوع يقود مترن

وا اثنيًة، وانلوا الروح القدس )بدءًا من يوم  مياهنم به، وُودلِّ ابدلرجة ال وىل مملكة روحية تتأ لَّف من اذلين وضعوا ا 

ستمت مواهجة مماكل العامل )يف اجمليء الثاين للمس يح(، وخُتَضع حلمُكه عىل ال رض. ومع هذا، ليمتّم  امخلسني(. ويف الهناية،

 يسوع هذا مل يكن حباجة ل ن يقود جيشًا ضّد روما.

 7السؤال 

اثرته تكل 7: 15يقول النّّص )مرقس  نّه قتل أ خرين يف أ ثناء ا  ن ابراابس اكن مشاراكً يف "الفتنة"، بل ا  الفتنة. ( بوضوح ا 

(. رمبا اكن ابراابس ينمتي مجلاعة "الغيورين"، ومه الهيود اذلين اكنوا حياربون ل جل 40: 18اكن أ يضًا "لّصًا" )يوحنا 

ر من روما. ال مر املثري للسخرية هو أ ن رجالً  اثرة الفنت ضد روما )مثل ابراابس( مت تفضيهل عىل  التحرن اكن مذنبًا حقًا اب 

ِّم ز  ضافًة  وذكل بطموحه أ نْ ورًا خبيانة روما يسوع، اذلي اّتن دينونة ذكل اجليل من ا ىل يصري ملاكً. اكن تفضيلهم ابراابس ا 

 الهيود اذلي مل يقبل يسوع بصفته املس يا/ املس يح.

 8السؤال 

، أ سمل بيالطس يسوع للصلب ليس ل نّه اكن مقتنعًا بأ ي ذنٍب حقيقي اقرتفه يسوع، لكن ل نّه اكن 15حبسب ال ية 

، حيث سأ ل بيالطس: "وأ ي رّشِّ معِّل؟" مؤسف 14غي أ ن "يعمل للجمع ما يرضهيم." الحظ أ يضًا ما تقوهل ال ية يب

وةل فقط ليكسب رضا وتأ ييد امجلع. اكن هأ ن بيالطس اكن يفتقر لشخصية القائد الس يايس احلقيقي، وذلا أ سمل يسوع بس 

حقاق احلّق وتثبيت العداةل. طبعًا، اكن أ كرث اهامتمًا بأ ن يبدو جيدًا، فيكسب رضا امجلع، من أ ن  يعمل ما هو صائب اب 

بيالطس يف هذه الناحية مثل كثريين من القادة الس ياس يني اذلين ظهروا يف تكل املرحةل من التارخي. ويومًا ما، 
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س الرب مملكته عىل ال رض، وس يضمن تمتمي العدل وتثبيت اال نصاف والرب. ولكن ا ىل ذكل أ ن حنيا  ، علينااحلني س يؤّسِّ

 يف عامل ساقط عادًة ما يقبض فيه عىل السلطة قادٌة أ اننيون ممتحورون حول أ نفسهم.

 9السؤال 

جابتك الشخصية. املبدأ  اذلي عاش ي  ي : "27-25: 2وع حبس به ينطبق علينا أ يضًا. قال يسوع يف رؤاي سا  ِّ ََّما اذلَّ ن
ِ
َوا

َء. َومَ  ىَل أ ْن أ يجِّ
ِ
ُكوا بِّهِّ ا ْنَدمُكْ تََمسَّ ْن عِّ يٍب مِّ عَامُهْ بِّقَضِّ يهِّ ُسلَْطااًن عىََل اُلَممِّ، فرََيْ َايَةِّ فََسأُْعطِّ ىَل الهّنِّ

ِ
َفظُ أ مْعَايلِّ ا ْن يَْغلُِّب َوحَيْ

ْندِّ أ يبِّ  ْن عِّ ْن َخَزٍف، مََكَ أ َخْذُت أ اَن أ يًْضا مِّ يٍد، مََكَ تُْكرَسُ أ نَِّيٌة مِّ ام اكن ما ." اذلين يثبتون يف أ مانهتم ليسوع املس يح، همَحدِّ

 ينبغي أ ن حيمتلوه يف هذا الزمن س يجدون أ نّه اس تحق تكل املعاانة وال مل.

جابتك : 10السؤال   . تواضع يسوع مثاٌل للتواضع اذلي ينبغي أ ن حيمك حياتنا.اخلاصةا 

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال  ا 
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 دلرس الثالث عرشلايت الختبار اذللجاابت اال  

 صواب 1 السؤال

 2السؤال 

نّه س يبين هيالًك جديدًا  ر الهيود جسده، فا  ج. اكن يسوع يتلكَّم بلغٍة جمازية )مشريًا ا ىل جسده بصفته هيلك(. فا ن دمَّ

ىل الكنيسة(.  يف الروح )مشريًا ا 

 3السؤال 

 اال جاابت "ب" و"ج" و"د" صائبة.

 4السؤال 

 التجديف

 5السؤال 

ن اكن يكذب.ب. أ نه اكن يضع نفسه حتَت قسم، م   س تجلبًا لعنة هللا ا 

 صواب 6السؤال 

 خطأ  )ال يذكر مرقس مثول يسوع أ مام هريودس.( 7السؤال 

 8السؤال 

عالن نفسه "مكل الهيود". د عىل روما اب   د. اّّتموا يسوع ابلمترن

 خطأ   9السؤال 

 صواب: 10السؤال 
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 : موت يسوع عىل الصليب وقيامته:ادلرس الرابع عرش

 20: 16 - 21: 15مرقس 

مة ادلرس  ُمقّدِّ

جنيل مرقس، حدث موت يسوع املس يح عىل الصليب. قد يّدعي بعض  ىل أ جّل حدٍث يف ا  يأ يت بنا هذا ادلرس ا 

التشكيكينّي اليوم أ ن يسوع املس يح مل ميُت عىل الصليب، بيامن ينكِّر أ خرون أ ي تأ ثري لهذا ال مر علينا اليوم. ويؤكِّّد 

ض للمهانة عىل يد البرش هبذه الطريقة. أ خرون أ نّه يس تحيل أ ن ميوت هللا  عىل الصليب، أ و أ ن يسمح هللا بأ ن يتعرَّ

ل من السامء، ومات عىل الصليب حقًّا. هذا هو مقدار رغبة هللا بأ ن  احلقيقة يه أ ن يسوع، هللا يف هيئة برشية، ُأرسِّ

ن لنا مرقس لك تفاصيل الصلب،  نَّ يُظهِّر حمبته كل ويل! ال يدّوِّ ىل ارس حيتاج ادل وذلا فا  قراءة رواايت لك ال انجيل ا 

م رواية اكفية للّصلب لقّرائه الرومان تصل ذروّتا يف اللكامت اليت نطق هبا  ليحصل عىل اكمل القّصة. ولكّن مرقس يقّدِّ

(: "حقًّا اكن هذا اال نسان ابَن هللا!" )مرقس   (.39: 15قائد مئة روماين )مراقب غري متحزّيِّ

 

ط ادلرس  ُمخطَّ

 (32-21: 15الصلب )مرقس : وضوع ال ولامل

 (41-33: 15موت يسوع املس يح )مرقس : املوضوع الثاين

 (47-42: 15دفن يسوع املس يح )مرقس : املوضوع الثالث

 (8-1: 16ظهور يسوع املس يح بعد القيامة للنسوة عند القرب )مرقس : املوضوع الرابع

جنيل مرقس )مرقس  خامتة: املوضوع اخلامس  (20-9: 16ا 

 

 أ هداف ادلرس

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أ ن:

 ترشح بتفصيل أ كرث ما اش متلت عليه ممارسة الصلب القدمية وال الم املصاحبة هل اليت اكن يتعّرض لها الّضحية. •

ىل  •  الكيفية اليت هبا متّم صلب يسوع املس يح وموته ودفنه عددًا من نبّوات العهد القدمي.تشري ا 

احلقيقة التارخيية بأ ن يسوع املس يح ُصلِّب ومات، وعن عدم تزييف أ و تلفيق تالميذ يسوع حلقيقة تدافع عن  •

 القيامة.
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 (32-21: 15الصلب )مرقس : املوضوع ال ول

 27-16: 19؛ يوحنا 43-26: 23؛ لوقا 44-32: 27مّّت : طع املوازيةااملق

-21: 15ٍة أ فضل، اقرأ  النص الكتايب أ واًل )مرقس من أ جل فهم عقوبة الّصلب ومغزى ال حداث اليت حصلت بطريق

 (، ومن ّث التفسري التايل.32

 32-21: 15تفسري مرقس 

م  ن اكفّة ال انجيل ال ربعة قّصة صلب يسوع وموته، مع وجود بعض الاختالفات يف الطريقة اليت تُقدَّ تدّوِّ

 هبا تفاصيل هذا احلدث.

 (32-21: 15صلب يسوع وخسرية امجلع )مرقس 

ىل اجللجثة: عادًة ما اكن مطلواًب من املدان أ ن حيمل صليبه )اخلش بة  .22-21: 15رقس م السري ا 

كيلوغرامًا أ و أ كرث. وقد بدأ  يسوع مسريه  200العرضية منه( ا ىل ماكن الصلب. قد تزن هذه اخلش بة 

ىل أ نّه اكن شدي د الضعف بسبب ما )مع جمرَِّمني أ خرين(، ولكنّه اهنار رسيعًا، والراحج أ ّن ذكل يعود ا 

تلقّاه من َجدْل. وذلا، ُأجربِّ رجٌل امسه مسعان من قريين )وليس "القريوان"، ويه مدينة ساحلية عىل 

شاطئ شامل أ فريقيا تقع حاليًا يف ليبيا(، اكن موجودًا يف املاكن، عىل أ ن حيمل الصليب بقية الطريق. رمبا 

ىل أ ورشلمي يف عيد  الفصح. اكن مسعان هذا يف زايرة ّحٍ ا 

: 19حصل تنفيذ حمك ال عدام يف موقع يُدعى "جلجثة"، وهو موقع خارج أ سوار مدينة أ ورشلمي )يوحنا 

(. "اجللجثة" لفظ أ رايم ترمجه مرقس ل جل قّرائه ال مميني بـ"موضع مججمة"، والراحج أ ن هذه 20

شلك مججمة اال نسان. ال التسمية تعود ملشاهبة الهضبة الصخرية الصغرية، اليت تشلّكِّ هذا املوقع، ل 

يُعَرف هذا املوقع اليوم بشلٍك دقيق. املوقع التقليدي هل هو كنيسة القيامة أ و القرب املقّدس )املوجودة 

 Gordon'sاليوم داخل أ سوار مدينة القدس(، مع أ ن مثّة اقرتاح حديث بأ هّنا "جلجثة غوردن" )

Calveryاملدينة حاليًا(. ومع هذا، فقد اكن ماكن  ، وهو موقع يقع عىل بعد مسافة قصرية من أ سوار

أ سوار مدينة أ ورشلمي يف زمن يسوع خمتلفًا مّعا هو اليوم، وذلا، فا ن هذين املوقعني املقرتحني يقعان 

 خارج أ سوار املدينة يف القرن ال ول.

، اكنت بعض نساء .26-23: 15مرقس   صلب يسوع: كنوعٍ من أ عامل الرمحة، وحبسب التقليد الرايّبّ

من مرشوابٍت مسّكِّنة لل مل لذلين س ُيصلَبون )انظر أ مثال  (. ويف هذه احلاةل، 7-6: 31أ ورشلمي يقّدِّ

اكنت امخلر تُمَزج ابملُّر )مادة مصغية مأ خوذة من جشرة شوكية صغرية(، ونفرتض أ ن هذا هو ما قّدمه 

مع أ ن يسوع تذوقه )مّّت اجلنود الرومان ليسوع. اكن هذا املرشوب يقلِّّل ا حساس ال مل عند الشخص. و 

ذ اختار أ ن يواجه اكمل أ مل الصليب، وأ ن يكون صاحيًا متامًا. مل يكن قّراء 34: 27 (، فقد رفض رشبه، ا 

ذ اكن ممارسًة معتادة يف ذكل الزمن. حني اكن  جنيل مرقس الرومان حباجٍة لرشح لعملية الّصلب، ا  ا 

ىل يومني أ و ثالثة لميوت ببطء. جسد اال نسان يُثبَّت ابلصليب ث يُرفَع مس تقاميً،  اكن حيتاج املصلوب ا 

ذ يصري اال نسان ضعيفًا جدًا عن أ ن يرفع جسده ليتنفَّس. واكن  وقد اكن املوت حيدث عادًة ابالختناق، ا 

هذا مصحواًب ابال رهاق والعطش الّشديدين. ويف بعض احلاالت، اكنت رجال الضحية تُكرَسان من أ جل 
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(، ولكْن يف حاةل يسوع، مل تكن هناك حاجة لعمل هذا، ل نه مات 33-31: 19تعجيل موته )يوحنا 

ض هل عىل يد اجلنود الرومان  برسعة نسبيًا. الراحج أ نّه اكن "يوشك أ ن ميوت" بسبب اجلدل اذلي تعرَّ

دواردز )15: 15)مرقس  ( يف تفسريه ال جنيل مرقس James R. Edwards(. يصف جميز ر. ا 

 ش متل علهيا:الوحش ية اليت اكن اجلدل ي 

د من ثيابه، ث يُقيَّد Josephus, War 2.306يقول يوس يفوس ) نّه كمتهيٍد للصلب، اكن السجني جُيرَّ ( ا 

ا ىل معوٍد، ويرَُضب بسوطِّ جدٍل فيه قطٌع من العظم أ و املعدن. مل يكن هناك حدٌّ أ قىص حمّدد لعدد 

وتقطيع جسده، وكثريًا ما تظهر عظامه وأ حشاؤه اجلدلات اليت يتلقّاها اال نسان. اكن اجلدَل يتسبَّب بمتزيق 

لب، ولكّن اجلدل نفسه اكن قاس يًا جدًا دلرجة أ ن  ادلاخلية. اكن أ حد أ هداف اجلدَْل هو تقصري مدة الصَّ

ىل الصليب.  13بعض الّسجناء احملكومني ابملوت اكنوا ميوتون فعاًل قبل أ ن يصلوا ا 

د من ثيا ان مرقس أ ن اجلنود أ لقوا قرعًا عادًة ما اكن احملكوم ابلصلب جُيرَّ به، رمبا ابستناء مزئر. وخيربِّ

)"يقسمون ثيايب بيهنم، وعىل لبايس  18: 22لتحديد من س يحصل عىل ثيابه، ممتّمني هبذا نبوة مزمور 

يقرتعون"(. ُصلِّب يسوع يف وقٍت مبكِّّر من صباح يوم امجلعة، يف "الساعة الثالثة"، أ ي التاسعة صباحًا. 

َّقًا عىل الصليب حوايل ست ساعات.وقد اس مترَّ    ُمعل

اكنت العادة الرومانية أ ن يُكتَب امس املُدان ووصف جبرميته عىل لوحٍ يُثبَّت عىل الصليب. وقد مّت معل 

(. وقد دّون 19: 19هذا بتوجيه من بيالطس، وبثالث لغات: "يسوع النارصي، مكل الهيود" )يوحنا 

ود." ومع أ ّن الراحج أ ن بيالطس قصد من هذا السخرية بطموحات مرقس عةّل احلمك نفسها: "مكل الهي

هانة لهذه الطموحات، فقد اكن الكمًا مناس بًا، ل ّن يسوع اكن فعاًل  الهيود ابالس تقالل، ورمبا شلّك ا 

 املكل احلقيقي للهيود )مع أ ّن مملكته ليست من هذا العامل(.

شعياء خسرية امجلع: اكن صلب يسوع بني  .32-27: 15مرقس  )"أُحيص  12: 53جمرَِّمني تمتاميً لنبّوة ا 

شعياء  (. اكن اجملتازون من تكل 12: 53مع أ مثة"(. ولكنّه مبوته عىل الصليب، "محل خطية كثريين" )ا 

نّه سينقض  املنطقة ال يعرفون ما حقَّقه موت يسوع، وذلا اكلوا هل الش تامئ واال هاانت. خسروا من قوهل ا 

تذكّر هذا االّّتام الاكذب حبقه يف التحقيق معه أ مام جملس الس هندرمي، كام يُرى الهيلك ومن ث س يبنيه )

(. كام خسروا منه لعدم ختليصه نفسه )جسداّيً(. ال مر املثري للسخرية هو أ نّه مل يزنل 58: 14يف مرقس 

عن الصليب، وذكل ليمتكن من ختليص ال خرين )روحيًا(. ولكّن ال ب س يخلِّّص يسوع يف الوقت 

ىل ميينه يف العالء. وأ خرياً، خسر ا قامته من القرب، ورفعه ا  ملناسب، بعد أ ن يكمتل معل الفداء، وذكل اب 

ىل أ نّه لو اس تطاع معل 32: 15املس هتزئون من فكرة أ ن يسوع هو مكل ا رسائيل )مرقس  (. فأ شاروا ا 

هّنم س يؤمنون به. لكنَّ يسوع مل يكن ليسقط أ مام هذا التحّدي  معجزة، اكلزنول من عىل الصليب، فا 

متام هذا القصد )يوحنا  ىل العامل ل جل ا  ل ا   (.27: 12وهذه احلجج. فيسوع قد ُأرسِّ

(. ولكن قبل أ ن ميوت يسوع، شعر 32: 15يف أ ثناء الصلب، خسر به اللصان أ يضًا يف البداية )مرقس 

ىل ملكوته )لوقا  (. فأ كّد هل 42-39: 23أ حدهام ابلندم، وطلب من يسوع أ ن يتذكَّره حني س يأ يت ا 

                                              
13 James R. Edwards, The Gospel According to Mark, Pillar (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002), 

464. 
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نك اليوم تكون معي يف الفردوس" )لوقا  ىل املاكن اذلي 43: 23الرب يسوع قائاًل: "ا  شارة ا  (، ويه ا 

براهمي" يف لوقا  ليه النفوس البارة لتنتظر القيامة الهنائية ل جسادها )انظر "حضن ا   (.23: 16س تذهب ا 

 1السؤال 

" ليسوع، وملاذا رفضمز حبسب التفسري، ماذا اكن هدف تقدمي "امخلر امل  ؟هذا املزجي الرشب من وجة مبّرٍ

 

 

 

 

نبّوات كثرية واردة يف العهد القدمي حتقَّقت يف هذا الوقت. أ حد ال مور املدهشة يف ما يتعلَّق بصلب يسوع حقيقة أ ن 

ىل مزمور  أ لف س نة ، اذلي كتبه داود قبل 22. حيتوي املزمور 24: 15، ومن ّث قارنه مع مرقس 18-16: 22افتح ا 

 من زمن يسوع عىل ال رض، عىل عدة أ ايت جتد حتقيقها يف يسوع.

 2السؤال 

حتقَّق يف يسوع؟ هل تظن أ ن الصليب اكن جزءًا من خطة هللا ليسوع قبل والدته  22 حقيقة أ ن املزمور كيف تفرّسِّ 

 مل ميُت عىل الصليب؟ تس تخدم هذه احلقيقة يف احلوار مع خشٍص يّدعي أ ّن يسوعميكنك أ ْن بفرتٍة طويةل؟ كيف 

 

 

 

 

عىل تعيري ال خرين اذلين حتّدوا يسوع بأ ن خيلِّّص نفسه فيزنل عن الصليب. يف احلقيقة، اكن  32-27: 15يركّز مرقس 

 ود الرومان.نميكن ليسوع أ ن يثبت أ نّه املس يا/ املس يح بتخليص نفسه من هذا الوضع، وهزمية اجل 

 3السؤال 

ن تفحصة. قال بعض النّاس ليسنظرًة م  32: 15انظر ا ىل مرقس  هّنم مس تعدون ل ن "يؤمنوا" ا  نزل عن الصليب وع ا 

)ليثبت أ نّه املس يح/ املس يا(. هل تظن أ هّنم اكنوا ُمخلِّصني يف هذا؟ ملاذا أ و مَل ال؟ ما اخلطأ  يف معل يسوع لو اختار أ ن 

ن اكن البعض س يؤمنون نتيجة لعمهل هذا؟  يزنل عن الصليب هبذه الطريقة، ا 
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 (41-33: 15موت يسوع املس يح )مرقس : املوضوع الثاين

 30-28: 19؛ يوحنا 49-44: 23؛ لوقا 56-45: 27مّّت : طع املوازيةااملق

: 15حصل صلب الرب يسوع صباح امجلعة، بدءًا من التاسعة صباحًا، ويه الثالثة حبسب احلساب الهيودي )مرقس 

ت حّّت الساعة الثالثة عصًا ويف الساعة السادسة )الثانية عرشة ظه 14(.25 رًا(، حلّت ظلمة عىل ال رض، واس مترَّ

(. الراحج أ ن هذه الظلمة اكنت عالمة كونية عىل دينونة هللا للخطية البرشية، واليت اكن يسوع حيملها 33: 15)مرقس 

 يف ذكل الوقت.

 :قراءة 

 ومن ّث اقرأ  التفسري التايل. ،أ ّوالً  للمساعدة يف فهم موت يسوع عىل الصليب، اقرأ  النّص الكتايب

 41-33: 15تفسري مرقس 

 (41-33: 15موت يسوع والظواهر املصاحبة )مرقس 

ظلمة يف الهنار: بعد ثالث ساعات من تعليق يسوع عىل الصليب يف نور الهنار )من . 33: 15مرقس 

ىل الساعة ا لتاسعة )من الساعة الساعة التاسعة صباحًا(، حلّت ظلمة عىل ال رض من الساعة السادسة ا 

الثانية عرشة ظهرًا وحّت الساعة الثالثة عصًا(، واكنت هذه عالمة شؤم تعكس أ مهية ما اكن حيصل. 

 اكن هللا يدين خطية لك البرشية بيامن اكن يسوع حيمل تكل اخلطية عىل الصليب.

ىل ال ب: حوايل الساعة الثالثة عص  .36-34: 15مرقس  ًا، رصخ يسوع رصخة الرب يسوع املتأ ملة ا 

لهيي، ملاذا تركتين؟" قال 1: 22)يف ال رامية( لكامت املزمور  لهيي ا  ، اليت ترمجها مرقس لقّرائه الرومان: "ا 

: 3؛ غالطية 23-22: 21هذه اللكامت ل نّه اكن حيمل لعنة اخلطية ودينونة هللا عىل اخلطية )تثنية 

م ن 21: 5كورنثوس 2؛ 8: 5؛ رومية 13 فسه فدية لتحريران، حنُن اخلطاة غري (. وبعمهل هذا، قدَّ

(. ومع أ نّه قال 45: 10املس تحقنّي، من عبودية وأ رس اخلطية، وجلعل الغفران أ مرًا ممكنًا لنا )مرقس 

يليا لينقذه )اكنت الهيودية  ىل ا  لهيي"(، فقد ظنَّ بعض الواقفني هناك أ ن يسوع يصخ ا  لوي" )"ا  "ا 

يليا يعود يف ال زما ت ليحمي ال برار وينقِّذمه(. كام قال يسوع: "أ ان عطشان" )يوحنا الشعبية تعتقد بأ ن ا 

سفنجًة مملوءة ابخلّل احلامض ليرشبه يسوع، رمبا كنوعٍ من مشاعر 28-29: 19 (. وذلا، أ حرض جنديٌّ ا 

 الرمحة واال حساس وسط السخرية والاس هتزاء.

نّه حني ذاق يسوع اخلّل رص  .37: 15مرقس  خ رصخًة عظمية. يشري موت الرب يسوع: يقول مرقس ا 

ىل أ نّه يف هذه اللحظة أ علن يسوع قائاًل: "قد أ مكِّل" )يوحنا  ىل أ نّه اكن 30: 19يوحنا ا  (. أ شار هذا ا 

                                              
صباحًا، وهو وقت ظهور مشس الصباح تقريبًا. ولكّن  6حبسب طريقة احلساب الهيودية، اكنت ساعات الهنار حُتَسب بدءًا من  14

ىل أ ن ح ذ واٌّض أ ن يوحنا اكن يس تخدم الطريقة الرومانية يف 14: 19مك بيالطس صدر يف الساعة السادسة )يوحنا يوحنا يشري ا  (، ا 

 حساب الساعات بدءًا من منتصف الليل )ومن الظهرية(.
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جناز املهمة اليت أ رسهل ال ب ال متاهما )ويه أ ن ميوت ل جل خطااي لك اجلنس البرشي(. ويضيف  أ مينًا يف ا 

ىل ما قاهل يسوع عند هذه الل حظة: "اي أ بتاه، يف يديك أ س تودع رويح!" اكنت هذه لوقا نقطًة أ خرى ا 

، اذلي فيه يثق املتأ مل البار والربيء ابهلل. وذلا، عكست هذه 5: 31اللكامت اقتباسًا من مزمور 

اللكامت ثقة يسوع الاكمةل ابل ب وحبفظه هل. وحينئٍذ لفظ أ نفاسه ال خرية، ومات. وال ن، صار جسد 

َّقاً   عىل الصليب بال حياة. يسوع البرشي املادي ُمعل

مشاهدات هممة يف وقت موت الرب يسوع: حصلت عدة أ مور غري اعتيادية  .39-38: 15مرقس 

ىل أ ن جحاب الهيلك انشّق ا ىل جزأ يْن من أ عىل 38: 15عقب موت يسوع. يشري مرقس )مرقس  ( ا 

ىل أ سفل( لال شار  ىل أ سفل. واكن ذكر الاجتاه اذلي به انشق احلجاب )من ال عىل ا  ىل أ نّه اكن معاًل ا  ة ا 

مون  ذ اكنوا يقّدِّ من هللا، وليس أ مرًا تصاُدفيًا، وقد الحظه الكهنة اذلين اكنوا خيدمون يف تكل اللحظة، ا 

(. ال مر ال كرث احامتاًل هو أ ن احلجاب 1: 3اذلبيحة املسائية الهيودية، كام اكنت "ساعة الصالة" )أ عامل 

دس )احلجرة الكبرية ال وىل( عن قدس ال قداس )احلجرة املقصود هنا هو ذكل اذلي اكن يفصل الق

ىل أ ن اجمليء ا ىل هللا صار ال ن متاحًا بفعل طريق جديد ويّح بدم املس يح،  ادلاخلية(. وقد أ شار هذا ا 

ان مّّت عن زلزال حصل، وعن تفتنح بعض القبور، وعن  وأ نّه مل تُعد هناك حاجة لذلابحئ احليوانية. وخيربِّ

ىل احلياة )مّّت قيام بعض القد  (.53-52: 27يسني من املوت وعودّتم ا 

حني شاهد قائد املئة الروماين اذلي اكن واقفًا أ مام صليب يسوع لك تكل الظواهر غري الاعتيادية، مثل 

الظلمة والزلزةل، وعند رؤيته مدى هدوء ومتاسك يسوع عىل الصليب بيامن اكن ميوت موته ال لمي، تلكَّم 

لوهية 39: 15اكن هذا اال نسان ابَن هللا!" )مرقس قائاًل: "حقًّا  (. قد ال يكون قائد املئة قد قصد هبذا ا 

(. ومع هذا، بغّض النظر مّعا قصده قائد 47: 23يسوع، بل رمبا اكن يفكِّّر بشلٍك خاّص برباءته )لوقا 

عالاًن مناس بًا يف تكل اللحظة، خاّصة أ نّه أ ٍت  من أ ممّي روماين. وهبذا، املئة بلكامته، اعترب مرقس الكمه ا 

عالن مرقس عن هوية يسوع )ارجع ا ىل مرقس   (.30-29: 8؛ 1: 1اكن اعرتاف قائد املئة ذروة ا 

مالحظة بشأ ن النسوة اللوايت كنَّ عند الصليب: تركِّّز أ خر أ يتني من هذا القسم  .41-40: 15مرقس 

عددًا من هؤالء النسوة ابالمس، عىل النسوة اللوايت ُكّن حارضاٍت وشاهدن صلب يسوع. يذكر مرقس 

رها من ش ياطني اكنت تسكهنا؛ لوقا  (، وامرأ ة أ خرى 2: 8ومهنن مرمي اجملدلية )اليت اكن يسوع قد حرَّ

ابمس مرمي )أ م يعقوب ويويس(، وسالومة )واّض أ هنا اكنت أ م الرسولني يعقوب ويوحنا، ابين زبدي؛ مّّت 

ن فيه يسوع )مرقس  (. وقد عرفت لك تكل56: 27؛ 20: 20؛ 21: 4 : 15النسوة املاكن اذلي ُدفِّ

ىل القرب يف صباح ال حد، صباح قيامة الرب يسوع )مرقس 47 (. اكنت تكل النسوة 1: 16(، وذهنب ا 

مجموعة صغرية من نساء كثريين ُكنَّ جزءًا من خدمة يسوع ال رض، وُكّن خيدمنه. اكن تكريسهن ووالؤهن 

 ه.مثااًل حتتذي النساء ال خرايت ب

 4السؤال 

لوي، ملا ش بقتين؟" وهذه لكامت أ رامية تعين  لوي ا  يف الساعة الثالثة عصًا، رصخ يسوع ا ىل هللا بصوت مرتفع، قائاًل: "ا 

لهيي، ملاذا تركتين؟" ُأخِّذت هذه اللكامت من مزمور  لهيي ا  . ظن بعض احلارضين خمطئني أ ن يسوع اكن ينادي 1: 22"ا 

لوي يليا النيب )اللكمة "ا  يليا"(. هل "ترك" هللا ال ب ابنه حقًا؟ ما عىل ا  لهيي"، ولكهّنا تش به صوتيًا الامس "ا  " تعين "ا 
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: 2بطرس 1و 13: 3معىن لكامت يسوع هذه؟ ملساعدتك يف اال جابة عن هذا السؤال، قارن هذا املقطع مع غالطية 

24. 

 

 

 

ون ف قائد مئة،  مهم اكن يقودارقة تنفيذ حمك اال عدهل ماَت يسوع حقًا عىل الصليب؟ اجلنود الرومان اذلين اكنوا يشلّكِّ

 وهو ضابٌط عادًة ما اكن مسؤواًل عن مئة جندي، مع أ نّه قد يكون مسؤواًل عن عدٍد أ قّل يف بعض ال حيان.

، اكن هذا الضابط املسؤول يقف أ مام يسوع مبارشة. مل يكن تلميذًا ليسوع، ولكنّه اكن مراقبًا 39: 15حبسب مرقس 

، واقفًا يف موقعٍ ممتاز لرؤية ما حدث فعاًل )مبقابل اذلين اكنوا ينظرون من بعيد(. ومع هذا، أ كّد هذا اال نسان  غري متحزّيِّ

 أ ن يسوع مات حقًا )"أ سمل الروح"(.

 5السؤال 

ىل اثنني من أ حد ال مور الغريب ة اليت حصلت يف وقت موت يسوع هو ما يتلكّم عنه البشري: "وانشق جحاب الهيلك ا 

(. أ ين اكن موقع هذا احلجاب ابلنس بة حلجريت الهيلك؟ للمساعدة يف اال جابة عن 38: 15أ سفل" )مرقس  فوق ا ىل

 . ماذا اكن يوجد وراء هذا احلجاب؟3-1: 9هذا السؤال، اقرأ  عربانّيني 

 

 

 

ىل أ ن هللا نفسه هو من معهل، يف  حلظة موت يسوع. واّض أ ّن كهنة الهيلك مل يكونوا َمن مّزقوا هذا احلجاب، مما يشري ا 

يف املايض، اكن احلجاب يفصل قدس ال قداس، حيث يقمي حمرض هللا، عن احلجرة الرئيس ية ال وىل يف الهيلك، واليت 

ة اذلي عىل التابوت مفتوحًا. الراحج أ نّه ينبغي جاب، صار الطريق ا ىل كريس الرمحاكنت تُدعى "القدس". وبمتزيق هذا احل

ع يف ال صل يف سيناء(، فهم مغزى هذا احلدث يف ضوء ت  َّل هناية العهد القدمي )اذلي قُطِّ غيري العهود. مفوت املس يح مث

ماكنية الوصول ا ىل حمرض هللا  وبداية العهد اجلديد. دخل يسوع ا ىل قدس ال قداس الساموية ل جلنا بدمه، وال ن منكل ا 

 .10-6: 9بلك حريّة. انظر عربانيني 

 

 

 (47-42: 15ح )مرقس دفن يسوع املس ي: املوضوع الثالث

 42-38: 19؛ يوحنا 56-50: 23؛ لوقا 61-57: 27مّّت : طع املوازيةااملق

يعّرِّفنا مرقس ال ن عىل رجل يُدعى "يوسف الرايم"، وهو أ حد القادة ادلينينّي الهيود، واكن عضوًا يف جملس الس هندرمي. 

جنيل يوحنا  ان ا  ن تلميذًا ابلرس خش يًة من الهيود. ولكْن اكن عليه ال ن أ ن أ نّه اكن تلميذًا ليسوع، ولكنّه اك 38: 19خيربِّ
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م ويطلب جسد يسوع. )الراحج أ ن يوسف اكن حارض  يف جلسات التحقيق مع يسوع وحمامكته  اً يكون أ كرث جشاعة ليتقدَّ

شارة  أ مام الس هندرمي، مما يرشح كيف حصل مرقس والبشريون ال خرون عىل معلومات مّعا حصل يف احملامكة.( واب 

ىل  ذ اكن الاس تعداد" )أ ي اليوم السابق للسبت(، اكن مرقس يوّّضِّ أ ن يسوع مات يوم امجلعة. وذلا، اكن مرقس ا  "ا 

عىل يوسف أ ن يعمل برسعة دلفن جسد يسوع قبل أ ن تغرب مشس ذكل الهنار، بسبب اقرتاب يوم السبت، وبسبب 

نة يف تثنية   ىل جشرة.بشأ ن جسد اذلي يُعلَق ع 23-22: 21الوصية املدوَّ

 6السؤال 

ضافيًا عىل أ ن يسوع مات حقًا عىل الصليب؟ هل دلينا شهوٌد ذوو مصداقية  كيف ميثِّّل طلب يوسف الرايم دلياًل ا 

 ويُعمتَد عىل شهادّتم بشأ ن موت يسوع؟

 

 

 

 7السؤال 

ىل مّّت  ضايف خيفيه يوسف الرايم لنا. افتح ا  ا الرجل. الحظ أ يضًا ، ودّون ما تكتشفه بشأ ن هذ57: 27لرَن أ ّي مغزى ا 

شعياء . مَ 60: 27ما يقال يف مّّت  ىل ا  ن فيه يسوع؟ وال ن، افتح ا  ، وارشح كيف 9: 53ن صاحب القرب اذلي ُدفِّ

شعياء )اليت ُأعطيت قبل  يميرتبط يوسف الرا  س نة من والدة يسوع!(. 700بنبوة ا 

 

 

 

 (8-1: 16 )مرقس ظهور يسوع املس يح بعد القيامة للنسوة عند القرب: املوضوع الرابع

 13-1: 20؛ يوحنا 12-1: 24؛ لوقا 8-1: 28 مّّت : طع املوازيةااملق

ابال ضافة  47، 41-40: 15من مرقس دورًا ابرزًا للنساء )انظر مرقس ال خرية  اتالفٌت للنظر أ ننا نرى يف ال حصاح

ادلليل عىل أ ن يسوع املس يح هو ابن (. القيامة حدٌث ابرز وابلغ ال مهية جدًا يف قّصة يسوع )يه 8-1: 16ا ىل مرقس 

ن النساء، ال التالميذ االثين عرش، ُكّن أ ول من اكتشف حقيقة القيامة. وعالوًة عىل ذكل، فا ن  هللا حقًا!(، ومع هذا فا 

ف عهنام أ والً 9-8: 28؛ انظر مّّت 9: 16يسوع املقام ظهر أ واًل ملرمي اجملدلية )مرقس   (. وكون القرب الفارغ والقيامة ُكشِّ

لنساء أ خربن التالميذ ابل مر نقطة قوية يف صاحل حّصة هذا احلدث. فلو اكنت هذه قّصة اختلقهتا الكنيسة، لتوقَّعنا أ ن 

تروي القصة كشف هذا احلدث للتالميذ اذلكور أ واًل، ل ن شهادة املرأ ة يف تكل الثقافة مل تكن معومًا تُعترَب بقمية شهادة 

 الرجل.

ن تالميذ  أ نْ ه ميكن للُمشكِّّك مهية عرب التارخي هو: ماذا حصل جلسد يسوع؟ وأ فرتض أ نأ حد ال س ئةل ابلغة ال   يقول ا 

يسوع رسقوا اجلسد ث أ خفوه من أ جل "تزييف" قيامة يسوع. ولكْن تمكن مشلكة هذه النظرية يف ما يّل: من اذلي 
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، ا )حّّت لو مل يكن قد مات حقًا(معل هذ ،دحرج احلجر عن ابب القرب؟ ال ميكن ليسوع، اذلي اجتاز حمنة الصلب

 .ل نه اكن يف حاةل ضعٍف شديد

 8السؤال 

، ومن ّث 4-3: 16هل ميكن أ ن يكون خشٌص أ خر من خارج القرب هو من دحرج احلجر عن ابب القرب؟ اقرأ  مرقس 

ىل مّّت   من خارجه؟. كيف ميكن لهذه ال ايت أ ن تبنّي اس تحاةل أ ن يكون من دحرج احلجر خشٌص 66-62: 27انظر ا 

 

 

 

 9السؤال 

ىل قرب أ خر للبحث عن يسوع، وأ هنم ظنوا أ نه قام من املوت،  قد يقرتح بعض املُشكّكني أ ن النساء والتالميذ ذهبوا ا 

 ل هنم مل جيدوا جسده. ما املشألك والصعوابت اليت تراها يف هذه النظرية؟

 

 

 

 (20-9: 16ا جنيل مرقس )مرقس  خامتة: املوضوع اخلامس

جنيل مختتلف  عاجلة مرقس لظهور الرب يسوع بعد القيامة بشلٍك كبري عن رواايت ال انجيل ال خرى. كام أ ن خامتة ا 

جنيهل. بدأ   ىل مقصد مرقس من وراء كتابة ا  نت بلوقا ويوحنا(. رمبا يعود هذا ا  ذا ما قورِّ مرقس قصرية وخمتصة )خاّصة ا 

نّه  1: 1مرقس يف مرقس  م صورةً جبمةل عن يسوع املس يح قائاًل ا  جيدًة ملعىن هذا.  "ابن هللا". ويف بقية سفر، يقّدِّ

(. وبتأ كيد 39: 15م احلقيقة نفسها من خالل ما قاهل قائد املئة: "حقًا اكن هذا اال نسان ابَن هللا!" )مرقس وأ خريًا، يقّدِّ 

جنيل مرقس. وهكذا جُياب  لذلين يريدون أ ن  عن السؤال بشأ ن هوية يسوع ومعناها ابلنس بةالقيامة، تكمتل دائرة ا 

 يتبعوه كتالميذ.

 (11-9: 16الكم مرمي اجملدلية عن القيامة )مرقس . 1

 (13-12: 16ظهور ما بعد القيامة لتلميذين )مرقس . 2

 (18-14: 16ظهور ما بعد القيامة لل حد عرش واملأ مورية العظمى )مرقس . 3

سوع املس يح، حّّت بعد سامعهم التقارير اخملتلفة عن قيامته. صعوبة يف اال ميان بقيامة ي  واجه التالميذ ال حد عرش الباقون

دين يف اال ميان ابل خبار اليت نُقِّلت عن القيامة يف  . ليس من شكٍّ 14: 16و 11-9: 16انظر مرقس  يف أ هّنم اكنوا مرتّدِّ

ال بعد أ س بوع،  هيرَ (، مع أ ّن توما مل 21-19: 20البداية. لكن واّض أ هنم أ منوا بعد أ ن رأ وه بأ عيهنم )انظر يوحنا  ا 

 (.29-24: 20وحينئٍذ فقط أ من )يوحنا 
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 10السؤال 

مياهنم. فلو اكنوا مل يؤمنوا بصّحة  ان التارخي أ ن الرسل ال حد عرش ال وائل )رمبا ابس تثناء يوحنا( استُشهِّدوا ل جل ا  خيربِّ

ىل يوحنا  ىل ال ية 31-24: 20قيامة الرب، فهل س يكون موّتم ل جل كذبٍة أ مرًا معقواًل؟ افتح ا  ، وانتبه بشلٍك خاّص ا 

ن كنَت مل تَره بعينيك؟ ملاذا أ و مَل ال؟29  . هل تؤمن بقيامة يسوع حّّت ا 

 

 

 

 عن املعمودية 16: 16الكم مرقس ل خمتص رشح

"من أ من واعمتد خلص، ومن مل يؤمن يَُدن." فهل معىن هذا أ ن املعمودية رشط رضوري للخالص الرويح؟ حبسب 

(، يربط مرقس بني معّل اال ميان واملعمودية "معًا يف وصف القبول ادلاخّل والفاعل لبشارة Grassmickغرامسيك )

اال جنيل ابال ميان، والتعبري اخلاريج عن ذكل اال ميان يف معمودية املاء. مع أ ّن ُكتّاب العهد اجلديد يفرتضون معومًا أ ّن لّك 

ال يعين أ ن املعمودية متطلَّب رضوري ل جل اخلالص  16: 16يف الظروف الطبيعية، فا ن مرقس يف املاء مؤمن يعمتد 

ىل أ ن َمن مل يؤمن ابال جنيل يَُدن من هللا )تُفهَم مضنيًا( يف يوم  الشخيص. وابملقابل، يشري النصف الثاين من ال ية ا 

. ال  ماضةٍ ادلينونة هو عدم اال ميان، وليس عدم حفظ طقٍس أ و فري سبب(. 48-43: 9ادلينونة ال خري )انظر مرقس 

ماكنية  ، وذكلتُذَكر املعمودية يف اجلزء الثاين ميان من الشخص بيامن يعمتد. ل ن عدم اال ميان يستبعد ا  تقدمي اعرتاف ا 

ن املتطلَّب الوحيد لنوال خالص هللا خشصيًا هو اال ميان به )انظر رومية  -8: 2؛ أ فسس 28-21: 3وهكذا، فا 

10".)15 

 (20-19: 16ة من التالميذ )مرقس . صعود يسوع والاس تجابة ال مين4

 11السؤال 

ن هذا احلّق  بتفكريك هبذا ادلرس ومبا تعلّمته فيه، ما احلّق ال سايّس واحليوّي اذلي تعلّمته عن خشص يسوع املس يح؟ دّوِّ

 يف "مفكّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 12السؤال 

ن ما تعلَّمته يف هذا ما اذلي تعلَّمته من هذا ادلرس مّعا يريدك يسوع املس يح أ ن تكون ه أ و تعمهل بصفتك تلميذًا هل؟ دّوِّ

 الشأ ن يف "مفكِّّرة احلياة" اخلاّصة بك.

 

 

                                              
15 John Grassmick, "Mark," The Bible Knowledge Commentary, 2:196. 
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 دلرس الرابع عرشلايت ختبار اذلالا

 1السؤال 

ني ال خَرين حّت ميوتوا برسعٍة أ كرب فال يبقو ُمعلَّقني  نبيامن اكن يسوُع مصلواًب، كرس اجلنود الرومان رجّل يسوع واللصَّ

 صواب أ م خطأ ؟  السبت.يومَ 

 2السؤال 

 اكن صلب يسوع حتقيقًا لعدة أ ايت مضن مقطعني كتابيني يف العهد القدمي. ما هذان املقطعان؟

 32وتثنية  12تكوين  .أ  

شعياء  .ب  12وزكراي  7ا 

شعياء  22مزمور  .ج  53وا 

شعياء  16مزمور  .د  11وا 

 3السؤال 

َّقًا عىل الّصليب، م خالل الفرتة اليت اكن يسوع فهيا ُمعل  (. ما هو "املّر"؟22: 15هل مخرًا ممزوجًة بـ"مّر" )مرقس  تقُّدِّ

 هو مادة مصغية اكنت ترفع معنوايت اال نسان بسبب راحئهتا احللوة. .أ  

 هو مادة مصغية تُس تخلَص من جشرة شوكية ميكن اس تخداهما لتخفيف ا حساس اال نسان ابل مل. .ب

ساكرًا. .ج  هو وردة طّيبة املذاق اكنت جتعل امخلر أ كرث ا 

 هو مادة مصغية تُس تخلَص من جشرة تعطي اال نسان طاقة كبرية حني تُمَزج ابمخلر. .د

 4السؤال 

لهيي"(. ولكّن  لوي" )"ا  لهيي ملاذا تركتين؟" مس تخدمًا اللكمة "ا  لهيي ا  َّقًا عىل الصليب، رصخ: "ا  حني اكن يسوع ُمعل

يليان ظنوا أ نّه اكن ينادي بعض احلارضين يف املاك ىل النيّب طالبًا معونته(.نيب العهد القدمي ، ا   )كام لو أ نّه اكن يصخ ا 

 صواب أ م خطأ ؟

 5السؤال 

 وميوت؟ )اخرَت اثنني مّما يّل.( ةماذا اكن أ خر قولني نطق هبام يسوع عىل الصليب قبل أ ن يلفظ أ نفاسه ال خري 

 "قد أمُكِّل." .أ  

 "أ ان عطشان." .ب

 "اي أ بتاه، يف يديك أ س تودع رويح." .ج

 دوس.""اليوم س تكون معي يف الفر  .د
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 6السؤال 

 بعد أ ن لفظ يسوع أ نفاسه ال خرية ومات، َمن اذلي قال: "حقًّا اكن هذا اال نسان ابَن هللا"؟

 التلميذ يوحنا اذلي اكن واقفًا جبانب أ ّمِّ يسوع. .أ  

 بيالطس البنطّي اذلي اكن قد حمك عىل يسوع ابلصلب. .ب

 ه.خشٌص من احلارضين ال يُذَكر امسه اكن قد أ عطى يسوع اخلل ليرشب .ج

 قائد املئة الروماين اذلي اكن يقف أ مام الصليب اذلي اكن يسوع مصلواًب عليه. .د

 7السؤال 

 ماذا نعرف عن يوسف الرايم، الرجل اذلي رتّب دلفن يسوع؟

 وعضوًا يف جملس الس هندرمي. اكن قائدًا دينيًا هيودايً  .أ  

 (.The Antiquities of the Jewsكتب يف وقٍت الحٍق من التارخي كتاب "عادايت الهيود" ) .ب

م قربه اذلي حنته من فرتٍة قصرية لُيدفَن يسوع فيه. .ج  اكن رجاًل غنيًا قّدِّ

 قبل موت يسوع عىل الصليب، اكن تلميذًا رّساًي هل خوفًا من الهيود. .د

 8السؤال 

 الشخص ال ول اذلي ظهر هل يسوع املُقام اكن ______________.

 9السؤال 

نسا  ن خارج القرب أ ن يدحرج احلجر اذلي عىل مدخهل ويرسق جسد يسوع؟ملاذا اكن يس تحيل معليًا ل ي ا 

اكن رؤساء الكهنة والفريس ّيون قد تلقوا تعلاميت من بيالطس بأ ن حيرسوا القرب ابلطريقة اليت يعرفوهنا )وقد  .أ  

 فعلوا ذكل(.

 مت وضع حّراس عىل القرب لضامن عدم حماوةل أ حد لفتح القرب. .ب

ع "خمت" عىل احلجر لضامن ع .ج  دم عبث أ حٍد بتحريكه احلجر.وضِّ

ىل  .د  كيلوغرام، واكن حيتاج مخلسٍة وأ ربعني رجاًل لتحريكه. 500اكن احلجر ثقياًل جدًا، يصل وزنه ا 

 10السؤال 

صواب أ م خطأ ؟ حني أ علنت مرمي اجملدلية للتالميذ أ هّنا رأ ْت يسوع حيًا، فرحوا فورًا، ل هّنم اكنوا عىل يقني بأ نّه س يقوم.
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 ادلرس الرابع عرشئةل س  ل  جاابت اال  

 1السؤال 

يالمًا. ولتقليل ال مل اذلي يعانيه حضااي هذا النوع من اال عدام، اكَن  اكن الصلب أ حد أ كرث أ شاكل اال عدام اليت مّت ابتاكرها ا 

ر ويُ  عداد مرشوب خمّدِّ م هلم. اكن يُؤَخذ من نُسغ نبتة املّر ويُمَزج مع امخلر، فيكون املرشوب فاعاًل يفيمت ا   ختدير قدَّ

ض ل الم شديدة. مع أ ّن يسوع ذاق من هذا املزجي )مّّت  رُشبه. عىن هذا أ نّه  رفض لكنّه(، 34: 27احلواس اليت تتعرَّ

اختار أ ن يواجه اكمل أ الم املوت )وهذا ياكئف رفض ختدير البنج قبل اخلضوع لعملية جراحية(. ومع أ ن يسوع اكن قد 

ض للرضب الشديد، فقد أ راد أ ن ذ ذاق املوت ل جلنا و  ون صاحياً يك تعرَّ يس يطر عىل عقهل وتفكريه بأ كرب قدٍر ممكن. وا 

مجيعًا )ليس فقط املوت اجلسدي، بل غضب هللا عىل اخلطية أ يضًا(، مل خيرت أ ن هيرب من مواهجة ال مل اذلي اكن ذكل 

 يتضّمنه ويعنيه.

 2السؤال 

ىل  ُكتِّب اكمل العهد القدمي قبل أ ن ُودلِّ يسوع يف بيت حلم. م ا  )نعرف أ ن هذا ال مر حقيقة ل ن اكمل العهد القدمي تُرجِّ

ق.م.( تمتمي نبّوات العهد القدمي أ حد أ قوى ال دةل اليت دلينا ال مياننا ابلرب يسوع  200و 300اليواننية يف الفرتة ما بني 

 ّ نسان هبا أ ن يرشح هذه النبّوات يه ابال قرار بأ ن ه ال بدَّ أ ن هللا أ عطى هذه املس يح. الطريقة الوحيدة اليت ميكن لال 

ن اكن هللا يعرف عن  ر من التفاصيل عن املس تقبل. ولكنْ ات، ل نّه الوحيد اذلي ميكنه أ ن يعرف هذا القدوّ النب ا 

الصليب حّت قبل أ ن يعطي النبّوات املتعلقة به بفرتة طويةل، فال بّد أ ن الصليب جزٌء من خطة هللا، وابلتايل هو حقيقة 

نساٍن غري مؤمن، غري قابةل للتش  كيك. مثّة نبّوات كثرية عن يسوع املس يح يف العهد القدمي. فا ن خضُت يف حواٍر مع ا 

ىل  فس يكون مفيدًا جدًا أ ن ننظر ا ىل بعض هذه النبوات، وأ طلب منه أ ن يقرأ ها. فا ن رفض ذكل الشخص أ ن ينظر ا 

لهيا ويقرأ ها حني يكون وحده طأ  حاول كتابة هذه ال ايت عىل ورقة، وأ ن أ  أ ن  ينهذه النبّوات، فميكن لب منه أ ن يفتح ا 

 ويرغب بذكل. )ميكن أ ن تكون هذه فرصًة جيّدة ال عطاء غري املؤمن نسخًة من الكتاب املُقدس، ليمتكّن من معل هذا.(

 3السؤال 

ّن مثّة شاّكً قواًي بأ هن هنم سوف "يؤمنون" لو نزل يسوع من عىل الصليب، فا  م اكنوا مع أ ن احلارضين اكنوا يقولون ا 

صادقني. الحظ الس ياق اكماًل، قبل هذا الالكم وبعده. هذا س ياق أ شخاٍص يش متون يسوع ويسخرون به وهيينونه. 

هّنم قالوا هذا الالكم يف مرقس  بسخرية واس هتزاء، ومل تكن دلهيم نية اال ميان. وال مر ال كرث احامتاًل هو  32: 15وذلا، فا 

ذ مات حبيث املس هتزئني، راجيًا أ ال يس متّر ال مر  أ ن الش يطان اكن يعمل من خالل هؤالء ميوت يسوع عىل الصليب. وا 

يسوع عىل الصليب، مل ميت جسداًي حفسب، بل مات ل جل خطاايان. وهبذا، محل العقاب اذلي ُكنّا نس تحقه كخطاٍة 

رها لنا، ولاكن عليه أ ن يعلِّن أ مام هللا القدوس. فلو مل يفعل يسوع هذا، ملا متكّن هللا من أ ن يتغاىض عن خطاايان ويغف

أ ننا مذنبون أ مثون، فيديننا خطاايان ويعاقبنا علهيا. ولكْن مبوت يسوع عىل الصليب، صار يسوع رئيس الكهنة وذبيحة 

 .12-11: 9اخلطية ل جلنا يف الوقت نفسه. اقرأ  عربانّيني 

 4السؤال 

ض للموت بطريقٍة ما "ترك" هللا ال ب يسوع، ولكْن ليس مبعىن أ نّه مل  يعد هيمت به. فعىل الصليب، مل يكن يسوع يتعرَّ

اجلسدي فقط، بل اكن حيمل عقاب هللا عىل خطااي لك اجلنس البرشّي. ويف هذه اللحظة الفريدة من الزمن، اكن عىل 
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(. 13 :3ال ب أ ن يش يح بوهجه )جمازاًي( عن الابن، ل ن يسوع اكن حيمل "اللعنة" الواجبة عىل خطاايان )انظر غالطية 

 : "اذلي محل هو نفسه خطاايان يف جسده عىل اخلش بة."24: 2بطرس 1وكام قيل يف 

 5السؤال 

 اذلي يفصل ما بني القدس وقدس ال قداس. يف لّك يوٍم، اكن واحٌد من يلكاحلجاب اذلي يذكره مرقس اكن جحاب اله 

ىل القدس )احلجرة اخلارجية( لتأ دية خدمات وطقوس خمتلفة. ليه  الكهنةِّ يدخل ا  وأ ما قدس ال قداس، فمل يكن يدخل ا 

ال رئيس الكهنة، وذكل مّرة واحدة فقط يف الس نة )يف "يوم كيبور"، أ ي يوم الكفارة(. اكن يف داخل قدس ال قداس  ا 

اتبوت العهد، وعىل التابوت غطاؤه اذلي يُدعى "كريس الرمحة، واذلي عليه اكن رئيس الكهنة يضع دم احليواانت يف يوم 

ىل املسكن الساموي )حمرض هللا الكفارة . مل يكن دم احليواانت هذا مينح الغفران ال بدي أ مام هللا. أ ما يسوع، فقد دخل ا 

ل فداء أ بداًي لنا.  نفسه( بدمه )وليس بدم حيواانت(، وهناك حصَّ

 6السؤال 

بأ ن يسوع اكن يف احلقيقة  اكن يوسف الرايم يف وضع يسء. مفع أ نّه اكن أ حد أ عضاء جملس الس هندرمي، فقد صار مقتنعاً 

ال  املس يا/ املس يح. وحني أ من بيسوع صار أ حد تالميذه. ولكنّه يف البداية اكن تلميذًا هل يف اخلفية )الراحج أ نّه مل خيربِّ ا 

ىل بيالطس، الوايل الروماين، ويطلب عن هذا ال مر قليلني من ال صدقاء حمل الثقة (. ولكّن الرب حّرك قلبه ليذهب ا 

ذ اكن ميكن ترسنب خرب ما معهل لل خرين، منه جسد  يسوع ليدفنه. انتبه للمخاطرة الواحضة اليت اكن يعّرِّض نفسه لها، ا 

ال بعد التأ كند من موت يسوع  مما يكشف حقيقة عالقته بيسوع. ولكّن بيالطس مل يكن يرغب بأ ن يعطيه ما طلبه ا 

ىل قائد املئة الروماين )ال ضابط املسؤول عن فرقة اال عدام(، وحصل منه عىل التأ كيد املس يح. وذلا، أ رسل بيالطس ا 

بأ ن يسوع قد مات فعاًل. ال مر الالفت جدًا لالنتباه هنا هو أ ن تأ كيد موت يسوع مل يكن مبنيًا عىل شهادة تالميذه عىل 

م تقريره لبيالطس بأ ن يسوع مات، لو أ ّن يسوع مل ميت حقًا.  اال طالق. مفا اكن رئيس املئة ليقّدِّ

 7ؤال الس

ذا عرفنا أ نّه اكن عضوًا يف 57: 27حبسب مّّت  ، اكن يوسف الرايم رجاًل غنيًا )وهو أ مٌر ينبغي أ ال يثري الغرابة دلينا، ا 

شعياء تنبّأ  ب  ل مع ال رشار قربه، ومع غيّنٍ عند موته" شجملس الس هندرمي(. ولكّن ا  أ ن "العبد املتأ مل" )أ ي املس يا(: "وُجعِّ

شعياء  كرام خاّص. يسوع  (. عادةً 9: 53)ا  ما اكن ال رشار يُدفَنون يف أ ماكن عادية، وليس يف أ ماكن تنطوي عىل ماكنة وا 

نّه حني  ني الذلين اكان قربه عىل الصليب. ومع هذا، فا  ل مع ال رشار قربه،" مبعىن أ نّه مات مع جمرمني، وخاّصة اللصَّ "ُجعِّ

ع يف القرب اذلي أ عّده يوسف لنفسه ولع ن يسوع، ُوضِّ ، 60: 27ائلته )حبسب مّّت ُدفِّ (، وهبذا اكن هذا القرب قرب غيّنٍ

شعياء قد تنبّأ .  كام اكن ا 

 8السؤال 

ىل القرب مل يكنَّ  من دحرجن احلجر. فقد اكن كبريًا وأ ثقل جدًا من مقدرّتن عىل معل  مؤكَّد أ ن النساء اللوايت أ تني أ واًل ا 

اكنت دلى قادة الهيود  أ ن يفعل أ ّي رجٍل هذا أ يضًا. حيل معلياً ت س  س ي  ، اكن66-62: 27هذا. وذلا، حبسب مّّت 

ِّّفوا" حصول قيامة. وذلا، تعاونوا مع  ماكنية جميء تالميذ يسوع لرسقة جسده و"لزيي بصرية مس بقة اكفية حبيث يفكِّّرون اب 

قامة حّراس عىل مدخل القرب  لضبط القرب بيالطس من أ جل منع عبث أ حٍد ابحلجر املوضوع عىل مدخل القرب. كام متّت ا 

نساٍن دحرج احلجر ورسق جسد يسوع. ادلليل ليس وتأ مينه، وأ خريًا وضعوا خامتً عىل احلجر. هذا دليل عىل أ نّه  من ا 

ك احلجر )أ و أ نّه أ مَر مالئكة بأ ن يعملوا هذا(.  واّض بأ ن يسوع ُأقمي، وأ ّن هللا هو من حرَّ
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 9السؤال 

هنم "أ ضاعوا" القرب ال تصمد  ىل قرٍب أ خر. النظرية القائةل ا  أ مام ال دةل. فال نس تطيع أ ن نقبل الاقرتاح بأ ن النساء ذهنب ا 

ان مّّت  ع يسوع يف القرب، وال ميكن أ ن ضِّ وُ حني أ ن مرمي اجملدلية ومرمي ال خرى اكنتا تراقبان  61-60: 27فأ واًل، خيربِّ

النساء خضن يف حوار مع أ ّن ري ا ىل ، حيث يش6: 16تكوان نسيتا أ ين اكن القرب. اثنيًة، ال نس تطيع أ ن نتجاهل مرقس 

"غريب" )مالك(، أ كّد عىل أ ن يسوع اكن موضوعًا يف هذا القرب. اثلثًا، ال نس تطيع أ ن ننَّس يوسف الرايم نفسه. فقد 

ن يسوع. مل يكن هناك خطأ  يف حتديد موقع القرب!  اكن هذا قربه، واكن يعرف ابلضبط أ ين ُدفِّ

 10السؤال 

د عرش مقتنعني متامًا بصّحة قيامة يسوع. اكن مس تحياًل من الناحية العملية أ ن لك هؤالء اكن هؤالء التالميذ ال ح

ن عرفنا حقيقة أ هنم  ممهن التالميذ ال حد عرش عاشوا حياّتم من دون أ ن يقرَّ أ ين واحدٍ  بأ ّن القيامة اكنت خدعة، خاّصة ا 

مياهنم ذاك. كام  مياننا. مل منكون عىل يقني بشأ ن قيانس تطيع أ ن مجيعًا تقريبًا ماتوا شهداء ل جل ا  ة يسوع، ل هّنا أ ساس ا 

ظهار عدم حصول قيامة ربنا. ولكامت يسوع لتوما يه لكامته لنا أ يضًا: "طوَّب لذلين أ منوا ومل يروا"  يمتكّن أ حٌد من ا 

ه أ كرث من . فقد رأ  8-3: 15كورنثوس 1(. أ ان خشصيًا أ ومن بقيامة يسوع املس يح بسبب ما أ قرأ ه يف 29: 20)يوحنا 

ىل  مخس مئة من اال خوة يف الوقت نفسه، وكثريون من هؤالء اكنوا ما يزالون أ حياء حني كتب بولس رسالته ال وىل ا 

ى كثريون ما كتبه بولس.  كورنثوس. فلو اكن ما قاهل بولس غري حصيح، لتحدَّ

جابتك اخلاصة: 11السؤال   ا 

جابتك اخلاصة: 12السؤال  ا 
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 دلرس الرابع عرشل ايتالختبار اذللجاابت اال  

 خطأ   1السؤال 

 2السؤال 

شعياء  22ج. مزمور   53وا 

 3السؤال 

 ب. هو مادة مصغية تُس تخلَص من جشرة شوكية ميكن اس تخداهما لتخفيف ا حساس اال نسان ابل مل.

 صواب: 4السؤال 

 5السؤال 

 اال جابتان "أ " و"ج".

 أ . "قد أمُكِّل."

 ج. "اي أ بتاه، يف يديك أ س تودع رويح."

 6ال السؤ 

 د. قائد املئة الروماين اذلي اكن يقف أ مام الصليب اذلي اكن يسوع مصلواًب عليه.

 7السؤال 

 لك اال جاابت صائبة عدا "ب" )فقد اكن يوس يفوس هو من كتب "عادايت الهيود"(.

 8السؤال 

 مرمي اجملدلية

 9السؤال 

ىل أ نه اكن "عظاميً  4: 16لك اال جاابت صائبة عدا "د". )يشري مرقس  جدًا"، ولكْن ال يُقال يشٌء عن وزنه الفعّّل أ و  ا 

 عدد الرجال اذلي يلزم لتحريكه.(

ان البشري يف مرقس : 10السؤال  قوا.(11: 16خطأ  )خيربِّ  : "فلام مسع أ ولئك أ نّه يّح، وقد نظرتْه، مل يصّدِّ
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 امتحان الوحدة الثالثة

 1السؤال 

ىل أ ورشلمي جلس عىل حجٍش   صواب أ م خطأ ؟ .9: 9ابن حامر تمتاميً لنبّوة زكراي  يف دخول يسوع الانتصاري ا 

 2السؤال 

شعياء مُ  منحني طهَّر يسوع جزءًا  ع الهيلك يُعَرف بـ"دار ال مم"، دافع عن معهل ذاك ابقتباسه من ا  : "بييت 7: 56جمَّ

 صواب أ م خطأ ؟ يُدعى مجليع ال مم." صالةبيت 

 3السؤال 

ئِّل يسوع عن القيامة، اكن القادة الهيود أ راء خمتلفة، حيث اكن الفريس ّيون يقبلون عقيدة القيامة دلى  تحني س ُ

 صواب أ م خطأ ؟ يّون يقبلوهنا.صدوق اجلسدية، بيامن مل يكن ال

 4السؤال 

ىل أ خرين." يف مثَ  ل الكرم، أ علن يسوع )كجزٍء من ادلينونة عىل الوالكء الكّرامني غري ال مناء( أ ن الكرم سوف "يُعطى ا 

 بقوهل هذا؟ ماذا قصد يسوع

 رئيس كهنٍة جديد للهيود.ا ىل قصد يسوع أ ن السلطة ادلينية س ُتعطى  .أ  

 قصد يسوع أ ن السلطة اجلديدة هلل عىل ال رض س تكون بيد الكنيسة الاكثوليكية الرومانية. .ب

ىل اَبون، وأ ن أ رضهم س ُتعطى قصد يسوع أ ن الهيود سيُس   .ج  لرومان.ا 

ىل ابربانمج ملكوت هللا س ُيعطيان قصد يسوع أ ن الامتياز واملسؤولية اخلاّصني  .د مجلاعة اليت س تؤمن به بصفته ا 

 املس يا )أ ي لـ"الكنيسة"(.

 5السؤال 

، دافع عن هذه العقيدة ابستشهاده بأ ية من الكتاب 12خيتص بعقيدة القيامة يف مرقس  فاميحني هامج الصدوقيون يسوع 

س؟ ما هذه ال ية؟  املُقدَّ

  يف الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادًا.": "ل نك لن ترتك نفيس10: 16مزمور  .أ  

 : "أ ان هو القيامة واحلياة."25: 11يوحنا  .ب

هل يعقوب: "6: 3خروج  .ج هل ا حساق، وا  براهمي وا  هل ا  هل أ بيك، ا   ."أ ان ا 

ىل : "2: 12دانيال  .د ىل احلياة ال بدية، وهؤالء ا  وكثريون من الّراقدين يف تراب ال رض يستيقظون، هؤالء ا 

 ."بديّ العار لالزدراء ال  

 6السؤال 

أ مام القادة ادلينينّي يف الهيلك، اكن )"قال الرب لريب، اجلس عن مييين"(  1: 110حني استشهد يسوع مبزمور 

 صواب أ م خطأ ؟ مقصده الرئييس هو مساعدّتم يف أ ن يدركوا أ ن هللا يس تجيب الصالة.
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 7السؤال 

جنيل لوقا حلديث جبل الزيتون )لوقا  جنيّل مّّت ومرقس؟ )ضع دائرة حول رمز ( 21كيف ختتلف رواية ا  عن رواية ا 

 لك اال جاابت الصائبة.(

م لوقا تفاصيل أ كرث عن اجمليء الثاين ليسوع املس يح. .أ    يقّدِّ

 ال يذكر لوقا أ يَّ واحٍد من حتذيرات يسوع املس يح عن اضطهاد تالميذه. .ب

د  .ج  م. 70فقرًة يصف هبا دمار أ ورشلمي عام لوقا يورِّ

ىل أ نّه  .د  بعد دمار أ ورشلمي، س يدوسها ال مم ا ىل وقت اكامتل أ زمنة ال مم.يشري لوقا ا 

 8السؤال 

نباء يسوع بـ"رجسة اخلراب" يف حديث جبل الزيتون )مرقس  ( سيتحقَّق يف فرتة الضيقة املس تقبلية بأ حد 13ا 

 ال حداث. ما هذا احلدث؟

ر معظم العامل. .أ    الزلزال اذلي س يدّمِّ

 موت شاهدّي هللا يف أ ورشلمي. .ب

 العامل. ّد املس يح للمس يحّيني احلقيقينّي يف لكّ قتل ض .ج

ىل الهيلك. .د  دخول ضد املس يح )أ و صورته/ متثاهل( ا 

 9السؤال 

نّه مل يكن يعرف "اليوم والسّ   اعة" الذلين هبام س يأ يت اثنية؟كيف ميكننا التوفيق بني عقيدة أ لوهية يسوع وقوهل ا 

 وع مل يكن يف احلقيقة هللا الظاهر يف اجلسد.ال ميكن التوفيق بني ال مرين، وهذا دليل عىل أ ن يس .أ  

ده  اتزمنة وحقبال  وقات و ال  ث، اكن دور ال ب هو حتديد و مضن الثال .ب التارخي، وحيث أ ن يسوع يف جتسن

ّن هذه احلقيقة ببساطة مل  أ خضع نفسه طواعية لل ب )مل يعمل شيئًا من ذاته، بل اعمتد ابلاكمل عىل ال ب(، فا 

 تُعلَن هل.

نسااًن حقًا، واكن ينبغي أ ن يمنو يف املعرفة واحلمكة، فقد اكن أ مامه املزيد من ال مور اليت اكن ل ن يسوع  .ج اكن ا 

ال ال ب.ينبغي أ ن يتعلَّمها، مبا يف ذكل هذا الرّسّ    الغامض اذلي ال يعرفه ا 

حّّت يسوع مل يكن عىل اكامتل "أ زمنة ال مم"، فقد اكن اترخي هذه العودة مراًن، وذلا  ْت لكون عودة يسوع اعمتد .د

 بط.ابلضّ  عودته يعرف وقت

 10السؤال 

 صواب أ م خطأ ؟؟ العظمية ةيقلضّ ما يعرف ابقبل  كونس ي وهذا امءيف جمٍد عىل حساب السّ س يأ يت يسوع 

 11السؤال 

ىل انتقاد هيوذا ملرمي عىل دههنا قديم يسوع ابلطيب، وخيانة هيوذا الحقًا، ندرِّك أ ن أ صل املشلكة يف  حياة حني ننظر ا 

 صواب أ م خطأ ؟ .حمبته للاملهيوذا هو 



الثالثة امتحان الوحدة  

 

 243الصفحة 

 

 12السؤال 

 يتعلَّق بعشاء الفصح والاحتفال به؟ فاميأ ي من امجَلل التالية ليست حصيحة 

 .3-1: 12يُوَصف عشاء الفصح ال ول يف تكوين  .أ  

 أ اّيم. ةبعد عشاء الفصح، اكن عىل العربانيني أ ن يأ لكوا خزبًا فطريًا مّدة س بع .ب

يسوع املس يح، اكن سفك دم اخلروف ينئب بسفك دم يسوع املس يح  ّب مل اكن ميثِّّل الرّ ل ّن محل الفصح الاك .ج

ن العهد اجلديد.عىل الّص   ليب، وهو ما دشَّ

رميا  مقطع العهد القدمي ال سايسّ  .د  .34-31: 31اذلي يُعلِّن العهد اجلديد هو ا 

 13السؤال 

 شعياءالعهد اجلديد قد ُأنئب به يف ا  هذا بدمه. اكن يُقَطع اذلي  ثِّّل العهد اجلديدمت يف العشاء ال خري، أ علن يسوع أ ن امخلر 

 صواب أ م خطأ ؟حيث تنبأ  أ شعياء بغفران اخلطااي اذلي س يقدمه هللا.  31

 14السؤال 

 مّت قال يسوع: "ولكن ليكن ال ما أ ريد أ ان، بل ما تريد أ نت"؟

َّقًا عىل الصليب. .أ    قال يسوع هذه اللكامت حني اكن ُمعل

 ذه اللكامت يف العشاء ال خري.قال يسوع ه .ب

 يف بس تان جثس اميين.قال يسوع هذه اللكامت بيامن اكن يصّّل  .ج

 قال يسوع هذه اللكامت حني تركهم ليصعد ا ىل هللا ال ب. .د

 15السؤال 

مل التالية اليت واهجها يسوع يف وقت القبض عليه يف البس تان، أ ي من ال س باب  ،من مضن أ س باب اال حباط التالية

 ؟يسوع يف وقت القبض عليه يف البس تان يواهجها

 من الاس مترار ساهرين. ،يُفرتض أ ن يبقوا معه اذلين اكنَ  ،التالميذمل يمتكَّن  .أ  

 عبد رئيس الكهنة أ ذن أ حد تالميذ يسوع.قطع  .ب

 اذلين قبضوا عليه وك نه اكن جمرمًا.تصَّف  .ج

 هيوذا بقبةل.خانه وأ سلمه  .د

 16السؤال 

َّ هنيف زمن يسوع، اكن جملس الس ّ  سه رئيس الكهنة درمي الهيودي جملسًا يضم س بعني من قادة الهيود ادلينينّي، واكن يرتأ 

ميكل سلطة بأ ن ينفِّّذ عقوبة أ يضًا . واكن هذا اجمللس مسؤواًل عن القرارات املتعلِّّقة ابل مور ادلينية هذا اجمللس اكن قيافا.

 صواب أ م خطأ ؟ املوت.
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 17السؤال 

ن اكن هو ئِّل يسوع ا  ث املس يح/ املس يا، أ كّد عىل أ نّه اكن كذكل، و  حني س ُ ىل أ نّه "ابن اال نسان" اذلي يتحدَّ أ شار ا 

 صواب أ م خطأ ؟ عنه، واذلي س ُيعطى مملكًة سيسود علهيا. 14-13: 7دانيال 

 18السؤال 

هنم سريون "ابن اال نسان" أ تيًا عىل حساب السّ قال يسوع لرئيس الكهنة وأ عضاء جملس الس ّ  د حتقَّق هذا امء. وقهندرمي ا 

 صواب أ م خطأ ؟ يف صعوده.

 19السؤال 

جابة بطرس بقوهل هل: "ارَع خرايف."  19-15: 21سأ ل يسوع بطرس ثالث مّرات يف يوحنا  ق ا  ن اكن حيبه، واكن يلحِّ ا 

ايه ثالث مرات يف الليةل اليت س بقت صلبه. ّب اكن هذا تأ كيدًا لبطرس عىل أ ن الرّ  ناكره ا   صواب أ م خطأ ؟ غفر هل ا 

 

 20سؤال ال 

جديف، اليت فهيا )احلامك الروماين( يسوع لُيصلَب، ل نّه اكن مقتنعًا أ ن يسوع اكن مذنبًا جبرمية التّ  طس البنطيّ أ سمل بيال

ّ لرّش تعّدى ا  صواب أ م خطأ ؟ ة.يعة املوسوي

 

 21السؤال 

 املقطعان؟ نذاني يف العهد القدمي. ما همقطعني رئيس يّ ترد يف اكن صلب يسوع تمتاميً لعدة أ ايت كتابية 

 32وتثنية  12تكوين  .أ  

شعياء  .ب  12وزكراي  7ا 

شعياء  16مزمور  .ج  11وا 

شعياء  22مزمور  .د  53وا 

 22السؤال 

م َّقًا عىل الصليب ويوشك أ ن ميوت، قُّدِّ  هل مخر ممزوجة مبّر. ملاذا رفض أ ن يرشب مهنا؟ تحني اكن يسوع معل

 اكن يؤمن أ ن رشب امخلر يف يوم عيد الفصح الهيودي خطية. .أ  

 أ مميون. ا يكن مسموحًا للهيود أ ن يرشبوا مخرًا أ عّدهمل .ب

 حواسه، فال يشعر ابل مل، ولكنّه اختار أ ن حيمتل اكمل أ الم الصليب. رأ ن خيدّ  اكن القصد من هذا املزجي .ج

أ شاكل عىل رشف ال لهة الرومان، واكنت مشاركهتم يف ذكل شالًك من  امخلر هاكن اجلنود الرومان يرشبون هذ .د

 اثن.عبادة ال و
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 23السؤال 

 بعد أ ن لفظ يسوع أ نفاسه ال خرية ومات، َمن قال: "حقًّا اكن هذا اال نسان ابن هللا"؟

 لميذ يوحنا اذلي اكن يقف جبانب أ م يسوع.التّ  .أ  

 لب.بيالطس البنطي اذلي حمك عىل يسوع ابلّص  .ب

 قائد املئة اذلي اكن يقف مبارشة أ مام الصليب اذلي ُصلِّب عليه يسوع. .ج

 ن اذلي ال يُذَكر امسه، واذلي اكن قد أ عطى يسوع اخلّل ليرشبه.أ حد احلارضي .د

 

 24السؤال 

 صواب أ م خطأ ؟ .نصفنيالهيلك ا ىل  جحابانشّق يف اللحظة اليت فهيا مات يسوع عىل الصليب، 

 

 25السؤال 

د أ واًل من لب، أ عطاه بيالطس البنطي ما طلبه فورًا، من دون أ ن يتأ كّ حني طلب يوسف الرايم جسد يسوع بعد الّص 

صواب أ م خطأ ؟ أ ن يسوع مات حقًا.





ىل اال جنيل1امللَحق  مة ا  جنيل مرقس: ُمقّدِّ : ا   

 

 247الصفحة 

 

مة ا ىل اال جنيل1لَحق امل  : ا جنيل مرقس: ُمقّدِّ

 اكتب اال جنيل

جنيل مرقس" أ و "حبسب مرقس" )يف اليواننية "اكات ماركون"  ( يف ال صل جزءاً kata markon -مل يكن العنوان "ا 

جامعًا يف شهادة الكنيسة ال وىل عىل أ ن  م.(. ومع 125من اخملطوطة، ولكنّه ُأضيف الحقًا )قبل العام  ّن هناك ا  هذا، فا 

ر أ قدم شهادة عىل هذا الاعتقاد عند اببياس، اذلي ظهَمرقس، رفيق بطرس اللصيق، هو من كتب هذا اال جنيل. تَ 

ىل "يوحنا الش يخ" )واذلي يُفرَتض أ نّه الرسول يوحنا(. والالكم التايل لبابياس، أ س 110كتب عام  قف م.، مشريًا ا 

م.، حفظه لنا مؤرخ الكنيسة القدمية يوسابيوس، اذلي كتب كتابه  130هريابوليس يف أ س يا الصغرى حّت العام 

 (:Ecclesiastical History 3.39.15 -م. )كتاب "اترخي الكنيسة"  325عام الشهري 

ن  م بطرس، كتب بدقة، وا  ذ صار مرقس مرتجِّ اكن ليس برتتيب اترخيي، ابللكامت التالية: "هذا قاهل الش يخ أ يضًا: ا 

ما تذكّره مما قاهل أ و معهل يسوع املس يح. فهو مل يسمع الرب ومل يتبعه، ولكنّه الحقًا، كام أ سلفُت القول، تبع  لكَّ 

من دون أ ن يقصد تقدمي رواية  احتياجات سامعيه، ولكنْ  ورافق بطرس، اذلي قّدم تعلميه حبسب ما يتناسب مع

وقد اكن حريصًا لرب، وهكذا مل خيطئ مرقس يف كتابته بعض ال مور اليت تذكَّرها. مرتابطة ومتسلسةل ل حاديث ا

م أ ّي أ مٍر مل حيدث." هذه يه ال مور اليت  جدًا يف أ مٍر ما: أ ال يفّوِّت أ اّيً من ال مور اليت اكن قد مسعها، وأ ال يقّدِّ

 يروهيا اببياس عن مرقس.

جنيل مرقس ضد املارس يونية" وقد متّت املصاَدقة عىل هذا ادلليل الحقًا بشها دة يوس تني الشهيد، ووثيقة "ُمقّدمة ا 

(Anti-Marcionite Prologue to Mark يريناوس، وترتليان، وكتاابت لكميندس اال سكندري وأ ورجيانوس (، وا 

ىل القرن  اال سكندري )حيث يرد ما قاهل ال خريان عند يوسابيوس(. ولك هذه الشهادات، ابس تثناء ال خرية، تعود ا 

 امليالدي الثاين.

ين يس تنتجون أ ّن هذا ليس سوى يوحنا مرقس املذكور  ويف ما خيتّص هبوية هذا املدعّو "مرقس"، فا ن معظم املُفرّسِّ

؛ 10: 4؛ كولويس 39، 37: 15؛ 13، 5: 13؛ 25، 12: 12حوايل عرش مّرات يف العهد اجلديد )أ عامل 

ر أ ن مرقس اكن أ حد مواطين مدينة أ ورشلمي يف وقٍت ما (. ويظه13: 5بطرس 1؛ 24؛ فلميون 11: 4تميواثوس 2

ن اكن هذا قد حصل (، و 12-11: 12)انظر أ عامل  صار أ حد املؤمنني العربانيني ال وائل )مع أ ّن مثة حبث وحوار حول ا 

)يف  (، واكن رفيقًا قريبًا لبولس10: 4(، واكن قريب براناب )كولويس 52-51: 14قبل القيامة أ و بعدها؛ انظر مرقس 

ماكنية حصوهل 13: 5بطرس 1رحلته الكرازية ال وىل( وبطرس )انظر  (. وارتباطه الوثيق ببطرس يفرّسِّ بشلٍك طبيعي ا 

عىل الكثري من التفاصيل عن حياة يسوع وخدمته، مّما مكّنه من كتابة رواية هذا اال جنيل. ومع أ نّه ترك براناب وبولس يف 

: 15(، وهو أ مٌر صار الحقًا سبب نزاع بني الرسولني بولس وبراناب )أ عامل 13: 13رحلهتام الكرازية ال وىل )أ عامل 

(. ولكّن براناب 11: 4تميواثوس 2؛ 10: 4(، فقد ساحمه بولس يف الهناية، وامتدحه أ مام ال خرين )كولويس 36-41

 بعد انفصاهل عن بولس اختار مرقس ليخدم معه.

ن اكنت "اببل" املذكورة يف  نة ا ىل روما )كام يؤمن معظم العلامء احملافظون(،  يه 13: 5بطرس 1ا  شارة ُمبطَّ يف احلقيقة ا 

 ، واكن عىل اتّصال وثيق به يف اجلزء ال خري من حياته:مفعىن هذا هو أ ن مرقس اكن يف روما مع بطرس

  عليمك اليت يف اببل اخملتارة معمك، ومرقس ابين.تسمّلِّ  13
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(، استُشهِّد بولس Eusebius, Ecclesiastical History 2.25.5-8حبسب مؤرخ الكنيسة ال وىل يوسابيوس )

وراءه روايًة حلياة يسوع قبل بطرس ًا متامًا أ ن يرتك يوبطرس يف روما يف فرتة حمك اال مرباطور نريون. وقد اكن طبيع 

ن ارتباط مرقس الوثيق ببطرس وفَّ  ر مصدرًا مبارشًا استشهاده، وقد متكَّن من معل هذا مبساعدة رفيقه الشاب. وذلا، فا 

ىل أ ن مرقس مسع خشصيًا الكثري من عظات بطرس. وهذا يفرّسِّ تذكنر  للكثري من املعلومات ملرقس، هذا ابال ضافة ا 

ىل أ هّنا مأ خوذة من شاهد من "ادلائرة ادلاخلية"، مثل بطرس  تفاصيل غري اعتيادية يف رواايت اال جنيل، مما يشري ا 

، 32: 10؛ 15-14: 9؛ 54-53، 39: 6؛ 43-35، 24-21: 5؛ 38-35، 31-29، 20-16: 1)انظر مرقس 

جنيل مرقس لكامت وأ عامل بطرس بصورة حيوية )انظر مرقس 42-32: 14؛ 46 -5: 9؛ 33-32، 29: 8(. يدّون ا 

جنيل مرقس من خالل الطريقة اليت 72-66، 31-29: 14؛ 30-28: 10؛ 6 (. ويظهر تأ ثري بطرس عىل رواية ا 

ر هبا االثنا مون ابعتبارمه جبناء ومعيااًن روحيًا، وقساة القلوب. وال  يُصوَّ جنيل أ خر(، حيث يُقدَّ عرش )أ كرث من أ ي ا 

جنيل مرقس،  ال رسول. وليس مفاجئًا أ ن يربز بطرس بشلٍك خاّص يف ا  يس تطيع أ ن ينتقد االثين عرش هبذه الطريقة ا 

كر "تذكنر" بطرس يف مرقس والكثري من اال شارات تُفرسَّ بشلٍك طبيعي بصفهتا أ تية من بطرس   21: 11)انظر مثاًل ذِّ

 (.72: 14و

ّن هناك أ يضًا ما عرفه مرقس بفضل أ صوهل الهيودية وعيشه يف الهيودية  سهامات بطرس املبارشة، فا  ىل ا  وابال ضافة ا 

ىل ما ميكن أ ن يكون قد تعلَّمه من خدمته مع بولس  وجتاربه احلياتية اخلاّصة يف كنيسة أ ورشلمي ال وىل، هذا ابال ضافة ا 

ىل العادات والطقوس وال عياد  وبراناب. كام أ نّه اكن عىل معرفٍة جيّدة جبغرافية فلسطني يف ذكل الوقت، ابال ضافة ا 

الهيودية. وأ خريًا، مع أ ن مرقس نفسه مل يكن يُعترَب رسواًل، فا ن سلطة بطرس يف الكنيسة ال وىل ابعتباره أ حد الرسل 

جنيل مرقس مصداقيًة يف الكنيسة ال وىل ابعتبارها ة لبطرسورفقته املعروفالرئيس يني،  عطاء رواية ا  ، ساعدْت يف ا 

 سفرًا كتابيًا موىح به.

 

 اترخي كتابة اال جنيل

شارة واحضة بشأ ن اترخي كتابته. وامتّدت الاقرتاحات عىل اترخي كتابته من من أ ربعينيات  ال حيتوي السفر عىل أ يّة ا 

ىل أ واخر س تينيات القرن القرن ال ول وحّّت س بعينيات جنيل مرقس ا  رجاع ا  ىل ا  ه، مع أ ن معظم العلامء املعارصين مييلون ا 

ال ول. مثّة دليل عىل أ ن بطرس اكن يف روما يف أ واسط مخس ينيات القرن ال ول، مما يعطي اال ماكنية ل ن يكون اال جنيل 

الرسول م. حني كتب  56-55وس قبل العامني كورنث قىض وقتًا يف مدينةقد ُكتِّب يف تكل الفرتة. )الراحج أ ن بطرس 

ح ] 63، ويف روما حوايل العام [22: 3؛ 12: 1كورنثوس 1رساةل كورنثوس ال وىل ]انظر بولس  وهو التارخي املُرجَّ

 .[(لكتابة رساةل بطرس ال وىل

جنيهليدور معظم اجل ن اكن مرقس قد كتب ا  يريناوس ابعتباره  قبل موت بطرس أ و بعده. وميكن تفسري الكم ا  دل حول ا 

جنيهل بعد موت بطرس: "بعد مغادرّتام، سلّمنا مرقس، تلميذ بطرس ومرتمجه، كتابًة ما اكن  ىل أ نّه كتب ا  شارة مضنية ا  ا 

ىل أ ن مرقس Irenaeus, Against Heresies, 3.1.2بطرس قد وعظ به" ) (. ولكن لكميندس اال سكندري أ شار ا 

جنيهل قبل موت بطرس:  كتب ا 

علِّن بشارة اال جنيل ابلروح، انشد كثريون من احلارضين مرقس، يكرز ابللكمة عالنيًة يف روما، ويُ  حني اكن بطرس

قاهل. وقد معل مرقس ل نه اكن قد تبع ورافق بطرس مدًة طويةل واكن يتذكَّر الكثري مما بأ ن يدّون الكم بطرس، 
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ىل اذلين طلبوه منه. وحني عرف بطرس ابل مر، مل متامه. ذكل، وأ وصل اال جنيل ا  ل ا   مينع هذا ال مر أ و يعّطِّ

 (Eusebius, Ecclesiastes History 6.14.6-7)ُمسجَّل يف 

ان التارخي بأ ن بولس ومرقس استشهدا خالل فرتة 65حصل اضطهاد نريون الشهري للمس يحيني يف روما عام  ، وخُيربِّ

ن لنا مرقس نبّوة  68-67امني م.(، والراحج أ ن هذا حصل حول الع 68-54حمك نريون )اذلي حمك يف الفرتة  م. يدّوِّ

متام هذه النبوة عىل يد الرومان عام ع(، ولكّن حقيقة أ نّه ال يعلِّّق 13يسوع عن دمار أ ورشلمي )مرقس  م. تشري  70ىل ا 

جنيهل ُكتِّبت قبل العام  ىل أ ن رواية ا  ن مرقس كتب ا جنيهل يف وقٍت ما خالل الفرتة  70ا  م. ومن هذا، نس تطيع أ ن نقول ا 

 م. 55-69

 

 عالقة ا جنيل مرقس مع اال جنيلني اال زائيني ال خَرين

جنيَّل مّّت ولوقا. مفع أ ن  جنيل مرقس وا  س اليوم هو العالقة بني ا  ة اليت يواهجها علامء الكتاب املُقدَّ أ حد التحّداّيت املُحرّيِّ

ن  يبدو أ هّنا  يف هذه ال انجيل مثّة مواقع كثريةللّك واحدٍة من هذه الرواايت اال جنيلية سامّتا ونقاط تركزيها اخلاّصة هبا، فا 

ن اكنت ال انجيل  تس تقي من املصدر نفسه )أ و املصادر نفسها(. ويرتبط هذا ال مر مبسأ ةل أ ي ال انجيل ُكتِّب أ واًل، وا 

جي)أ و علهيام( اال جنيلني السابقني( أ و اعمتدت عليهأ و اليت ُكتِّبت اتليًا اقتبست من اال جنيل السابق ) اد معظم مادة . ميكن ا 

ع يه مرقس  طِّ جنيَّل مّّت ولوقا )ابس تثناء ثالث قِّ جنيل مرقس يف ا  (. اترخييًا، 26-22: 8؛ 37-31: 7؛ 29-26: 4ا 

جنيل ُكتِّب. ولكّن مع أ وائل القرن التاسع عرش،  جنيل مّّت، واعتربته أ ول ا  اعمتدت الكنيسة بشلٍك رئييس عىل رواية ا 

جنيل مرقس اكن أ ول وأ قدم حصل تغرين رادياكيل يف املوقف جت مون فرضياّتم بأ ن ا  جنيل مرقس، وبدأ  العلامء يقّدِّ اه قمية ا 

جنيل مرقس كوناذلي اعمتد عليه مّّت ولوقا. وما تزال نظرية  اكن املصدر ال سايسّ أ نّه ال انجيل، و  جنيل  ا  ل ا  هو أ وَّ

العلامء اليوم. ومع أ ن مسأ ةل ترتيب كتابة ، مع أ هّنا ليست مقبوةل بال أ ي خالف، النظرية اليت يعتنقها معظم ُكتِّب

جنيل  ببعضال انجيل وعالقهتا بعضها  ن القضية ال كرث أ مهّّية يه ادلروس الروحية اليت يريد ا  موضوع درايّس مثري، فا 

هما لنا.  مرقس أ ن يقّدِّ

 

 ماكن كتابة اال جنيل ومقصده اجلغرايف

جنيهل يف روما ، وهذا الرأ ي مدعوٌم من التقليد القدمي. وحبسب كتاب مثّة اتفاق ش به مطلق عىل أ ن مرقس كتب ا 

جنيل مرقس ضد املارس يونية" ) ىل أ واخر القرن  اذلي يعود(، و Anti-Marcionite Prologue to Mark"ُمقّدمة ا  ا 

جنيهل يريناوس ) امليالدي الثاين، كتب مرقس ا  يطاليا." وهذا هو رأ ي ا   Irenaeus, Against"يف مناطق ا 

Heresies, 3.1.2 ( ولكميندس اال سكندري )انظرEusebius, Ecclesiastical History, 6.14.6-7 .أ يضًا )

نَّ  ن اعمتد مرقس بقوة عىل بطرس يف احلصول عىل معلوماته، فا  كون اال جنيل ُكتِّب يف روما يكون رأ اًي  وطبيعّي أ نّه ا 

 (.13: 5بطرس 1معقواًل متامًا )

مفثاًل، يقول روما هو كرثة اللكامت واملُصطلحات الالتينية الواردة يف اال جنيل. وأ حد ال دةل الرئيس ية عىل كونه ُكتِّب يف 

ن فليس ال رمةل النحاس يني قميهتام "ربع" أ و "كودرانتيس" ) (، ويه قطعة نقدية رومانية )مرقس kodrantēsمرقس ا 

ىل "ادلار" )42: 12 مس روماين/ التيين خاّص (، وهذا اpraitōrion( ابعتبارها "دار الوالية" )aulē(. ويشري ا 
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( والتعابري ال رامية 42: 15؛ 12: 14؛ 4-3: 7قس ر (. وكون العادات الهيودية ترَُشح )انظر م16: 15)مرقس 

ىل اليواننية )انظر مرقس  ( 34، 22: 15؛ 36: 14؛ 46: 10؛ 43: 9؛ 34، 11: 7؛ 41: 5؛ 17: 3ترُتَجم ا 

ذا أ خذان حقيقة أ ن قّراء اال   جنيل مرقس مناس بة  ةالكثري  اتجنيل أ مميون )غري هيود(. واال شار أ مٌر متوقَّع، ا  ىل ال مل يف ا  ا 

ن  ض لها يف روما )وخاّصة ا  ن اكنت قد ُكتِّبت يف ظل الاضطهادات اليت اكنت الكنيسة تواهجها وتتعرَّ بشلٍك خاّص ا 

وحقيقة أ ن قائد مئة يحيني(. اكن اال جنيل قد ُكتِّب يف أ واسط س تينيات القرن ال ول خالل فرتة اضطهادات نريون للمس  

( تثري اهامتم القّراء 39: 15حامسة وخاّصة أ علن من دون قصد أ لوهية يسوع )انظر مرقس يف حلظٍة  أ مميّ  روماينّ 

 الرومان، ابلرمغ من حقيقة أ ن مّّت ولوقا أ يضًا يذكران هذا ال مر.

ن  نّ كتب مرقس  اكنفا  جنيهل يف روما، فا  أ نّه يف الغالب كتبه ملؤمنني رومان. ومن ال مور  الاس تنتاج ال بسط دلينا هو ا 

جنيلية ا ىل مص.  الالفتة لالهامتم أ يضًا حقيقة أ نّه بعد كتابة مرقس ال جنيهل يف روما، قد يكون أ ول من أ وصل رواية ا 

نّ  ون(: "يقولEusebius, Ecclesiastical History 2.16.1يقول يوسابيوس ) ىل  ا  ل ا  مرقس هذا هو أ ول َمن ُأرسِّ

س كنائس يف اال سكندرية." نّه من أ علن بشارة اال جنيل اليت اكن قد كتهبا، وأ ول من أ سَّ  مص، وا 

 

 مواضيع اال جنيل الرئيس ية وقصده

جنيل مرقس رسعة احلركة يف الرواية )وهو  حدى سامت ا  ن ا  جنيل مرقس يه أ قص البشائر ال ربعة. ومع هذا، فا  بشارة ا 

ليه ابللكمة " مّرة يف اال جنيل(. مثّة تركزي قوّي يف اال جنيل عىل معل يسوع، وخاّصة معهل  40واردة وللوقت" الما يُشار ا 

ىل رّدة  املعجزات، وسلطانه عىل الطبيعة، وسلطانه عىل العامل الش يطاين. بعد أ ن هّدأ  يسوع العاصفة، يشري مرقس ا 

ّن الرحي أ يضًا ’ضهم لبعض: فعل التالميذ اذلين اكنوا يف القارب معه: "خفافوا خوفًا عظاميً، وقالوا بع  من هو هذا؟ فا 

(. ومن ال مور الالفتة لالهامتم والانتباه معاجلة مرقس املس تطاةل لرحةل يسوع ا ىل 41: 4)مرقس ‘" والبحر يطيعانه!

 1: 1" يف مرقس (. اذلي ُعّرِّف بكونه "ابن هللا47: 15-31: 8أ ورشلمي اليت انهتت بقّصة الصلب واملوت )مرقس 

(. اكن مرقس 39: 15ذلي يعلِّن قائد املئة الروماين بشأ نه قائاًل: "حقًا اكن هذا اال نسان ابن هللا!" )مرقس هو نفسه ا

هيدف من هذا الرتتيب أ ن يساعد قّراء ا جنيهل ليس فقط يف أ ن يروا أ ن يسوع هو "ابن هللا"، ولكن يف أ ن يروا أ نّه ابن 

شعياء هللا املتأ مل أ يضًا. ويف احلقيقة، هو تمتمي نّبو  شعياء عن العبد املتأ مل اذلي يكفِّّر عن خطااي كثريين )ا  (. 10، 5: 53ة ا 

ىل امللكوت هو من خالل ال مل وخدمة ال خرين املتواضعة، ويسوع هو املثال اجلوهري ال مسى عىل هذا )مرقس  الطريق ا 

10 :45!) 

جنيل مرقس كثريًا عىل متطلَّبات التلمذة. فيو  د ا  َّخ االثينويف الوقت نفسه، يشّدِّ عرش عىل عدم فهمهم، وعىل حضاةل  ب

مياهنم، وعىل قساوة قلوهبم )مرقس  ىل أ ن يسوع مل 14، 11: 16؛ 18-17: 8؛ 18: 7؛ 52: 6ا  (. ويعود هذا جزئيًا ا 

نتصًا لك توقّعاّتم اليت اكنت دلهيم مّعا س يكون املس يا عليه ومّعا س يعمهل، ل هّنم اكنوا يتوقَّعون أ نه س يأ يت ملاكً م  لّبِّ ي

س ملكوته وحيمكه. ولكن من انحيٍة أ خرى، أ ىت يسوع يف شلكِّ عبٍد متأ لّم. ولهذا، جاهد التالميذ يف أ ن يس توعبوا  ليؤّسِّ

وا هبا، وعن اال ميان يويفهموا ادلروس الروحية اليت سعى يسوع ل ن يعلّمها عن الكيفية اليت ينبغي ملواطين ملكوته أ ن حي 

ّ  اذلي ينبغي أ ن يكون دلهيم به ن ابلرمغ من بالدّتم، مل يتخلَّ الرب يسوع عهنم، بل معل معهم  هبصفته رهّبم. ومع هذا، فا 

بصرٍب ورويّة، وسعى ل ن يمنهّيم ليجعلهم تالميذ أ مناء س يكونون ملزتمني متامًا حنوه وحنو ملكوته. ادلروس بشأ ن التلمذة 
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: "من أ راد أ ن يأ يت ورايئ، فلينكر نفسه وحيمل 34: 8كثرية، وتصل ذروّتا يف التحّدي اذلي قّدمه يسوع يف مرقس 

 صليبه ويتبعين."

ن ال جنيل هدفني رئيس يني: ) ( ما اذلي يدعو 2( اال جابة عن السؤال: "من هو يسوع؟" و)1وذلا، ميكننا أ ن نقول ا 

 َّ ال رب اجملد اذلي تواضع، صائرًا خادمًا وعبدًا ليتأ ل م وميوت عن خطااي تالميذه ليكونوا عليه وليعملوه؟ ليس يسوع ا 

اجلنس البرشي، وعىل اذلين يريدون أ ن يكونوا تالميذه أ ن يسلِّّموا هل تسلاميً اكماًل، دلرجة أ ن يكونوا مس تعدين ل ن 

هّنم تعلّموا معىن أ ن   يتبعوا الس ّيد!يُستشهَدوا ل جهل. واذلين تعلَّموا هذين ادلرسني العظميني ميكن القول ا 
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 امتحاانت الوحدات: ا جاابت أ س ئةل 2امللَحق 

 الوحدة ال وىلمتحان الجاابت اال  

 1السؤال 

 ج. يُدعى يسوع "ابن" هللا، ل ّن هللا خلقه قبل لّكِّ يشٍء أ خر.

 صواب :2السؤال 

 صواب :3السؤال 

 خطأ   :4السؤال 

 5السؤال 

 أ . اكن هذا لقبًا اقُتصِّ اس تخدامه يف العهد القدمي عىل هللا.

 ويته من ش ياطني وأ رواح رّشيرة.د. مل يرد يسوع شهادًة عن ه

 خطأ  : 6السؤال 

 7السؤال 

ىل أ نّه اكن ميكل سلطااًن ملغفرة اخلطااي(. ن خطاايه غُفِّرت )مما يشري ا   ج. يف البداية، قال للرجل ا 

 خطأ  : 8السؤال 

 صواب: 9السؤال 

 خطأ  : 10السؤال 

 خطأ  : 11السؤال 

 12السؤال 

املس ياين( اليت لن "تصلِّح" النظام الهيودي اذلي اكن الفريس يون قد وضعوه، د. اكن يسوع يبدأ  حقبًة جديدًة )امللكوت 

 بل سزتحيه وتبدهل بأ خر.

 13السؤال 

 ب. قىض طول الليل يف الصالة.

 صواب: 14السؤال 

 15السؤال 

 د. اس تقى يسوع قوته من الش يطان.

 خطأ   :16السؤال 
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 صواب :17السؤال 

 18السؤال 

ىل أ ن ب. مع أ ن يسوع هو ابدئ احلرك ّن تكل احلركة ستس متّر يف المنو ا  ة وتالميذه االثنا عرش بدأ وا بداية بس يطة، فا 

 يشمل ملكوته لكَّ العامل ويكون هل تالميذ كثرية.

 صواب :19السؤال 

 خطأ  : 20السؤال 

 صواب: 21السؤال 

 22السؤال 

مياهنا هو ما شفاها، قصد أ ن يسمع اييرس ذكل   الالكم ويكون هل موقف املرأ ة.ج. حني أ وّض يسوع للمرأ ة أ ّن ا 

 23السؤال 

 د. اكن مسؤواًل يف اجملمع.

 صواب :24السؤال 

نّه وضع يديه عىل بعض املرىض فشفامه.( 5: 6خطأ  )فيقول الكتاب يف مرقس  :25السؤال   ا 



 اال جاابت المتحان الوحدة الثانية 254الصفحة 

 

 

 الوحدة الثانيةمتحان الجاابت اال  

 صواب :1السؤال 

 2السؤال 

 ب. اجلليل وبريية

 صواب :3السؤال 

 صواب: 4 السؤال

 5السؤال 

شارة ا ىل خروج   ، حيث فيه عرب هللا من أ مام موىس ليعلِّن جمده.33د. قد تكون هذه ا 

 6السؤال 

نسان ليحتفظ به فال يعطيه أ و يعطي منه ل خر.  ب. اكنت تشري ا ىل يشٍء يُعلَن أ نّه ُمعطى هلل، ولكّن هذا اكن عذرًا لال 

 7السؤال 

جنيل امللكوت لذلين من شعب ا رسائيل، واكن هدف معجزاته ج. اكنت دلى يسوع أ ولويٌة يف خدمت م ا  ه يه أ ن يقّدِّ

 بشلٍك أ سايس الشهادة للهيود بأ نه هو املس يا.

 8السؤال 

 "أ " و"ب" و"د".

 9السؤال 

 "ب" و"د"

 خطأ   :10السؤال 

 خطأ   :11السؤال 

 12السؤال 

رادّتم هل تسلاميً اكماًل. ب. أ ن تالميذ يسوع )اذلين اكنوا مؤمنني( اكنوا حباجة ل ن يسلِّّموا  ا 

 13السؤال 

ذ ال يرغب بأ ن يعاين من أ جل الرب( ميكن  ج. املؤمن اذلين يفتقر للتكريس الاكمل، ولك ما يريده هو أ ن حيمي نفسه )ا 

ل الكثري من ال مور ال رضية يف هذه احلياة، ولكنّه س يخرس يف ما يتعلَّق ابملاكفأ ت ال بدية املتعلقة مبلكوت  هللا أ ن حيّصِّ

 املس تقبّل.

 خطأ  : 14السؤال 

 صواب :15السؤال 
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 صواب: 16السؤال 

 17السؤال 

ج. فهموا أ ن يسوع اكن يس تخدم أ سلواًب جمازاًي يف احلديث يُدعى "املبالغة ال دبية"، وبأ ن ما اكن يقصده يف احلقيقة هو 

جراءًا حاسامً يف تصحيح املشلكة أ و اخلطية.  أ ن يأ خذوا ا 

 خطأ  : 18السؤال 

 19ؤال الس

 ، اليت أ علنت أ ن الرجل واملرأ ة ال يعودان اثنني، بل جسدًا واحدًا.24: 2ب. تكوين 

 صواب :20السؤال 

 21السؤال 

ميان ال طفال البس يط، اذلي ال يتّصف بتعقيدات الكربايء والاعرتاضات  ج. عىل اال نسان أ ن يدخل امللكوت اب 

 الفلسفية، بل ابلتصديق املتواضع.

 صواب :22السؤال 

 صواب :23السؤال 

 24السؤال 

 أ . اغتاظوا بسبب يعقوب ويوحنا الذلين اكان يريدان أ ن يُكَرما أ كرث من التالميذ ال خرين.

 خطأ   :25السؤال 
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 الوحدة الثالثةمتحان الجاابت اال  

 صواب: 1السؤال 

 : صواب2السؤال 

 صواب 3السؤال 

 4السؤال 

ىل امجلاعة اليت س تؤمن به بصفته املس يا  د. قصد يسوع أ ن الامتياز واملسؤولية اخلاّصني بربانمج ملكوت هللا س ُيعطيان ا 

 )أ ي لـ"الكنيسة"(.

 5السؤال 

هل يعقوب."6: 3ج. خروج  هل ا حساق، وا  براهمي وا  هل ا  هل أ بيك، ا   : "أ ان ا 

 خطأ   6السؤال 

 7السؤال 

 اال جابتان "ج" و"د" حصيحتان.

 8السؤال 

ىل الهيلك. د. دخول ضد املس يح )أ و صورته/ متثاهل(  ا 

 9السؤال 

ده أ خضع  اتزمنة وحقبال  وقات و ال  ب. مضن الثالوث، اكن دور ال ب هو حتديد  التارخي، وحيث أ ن يسوع يف جتسن

ّن هذه احلقيقة ببساطة مل تُعلَن هل.  نفسه طواعية لل ب )مل يعمل شيئًا من ذاته، بل اعمتد ابلاكمل عىل ال ب(، فا 

 خطأ  : 10السؤال 

 وابص: 11السؤال 

 12السؤال 

 .3-1: 12أ . يُوَصف عشاء الفصح ال ول يف تكوين 

 خطأ  : 13السؤال 

 14السؤال 

 ج. قال يسوع هذه اللكامت بيامن اكن يصّّل يف بس تان جثس اميين.

 15السؤال 

 ب. قطع عبد رئيس الكهنة أ ذن أ حد تالميذ يسوع.
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 خطأ   16السؤال 

 صواب 17السؤال 

 خطأ   18السؤال 

 صواب 19السؤال 

 خطأ   20لسؤال ا

 21السؤال 

شعياء  22د. مزمور   53وا 

 22السؤال 

 ج. اكن القصد من هذا املزجي أ ن خيّدر حواسه، فال يشعر ابل مل، ولكنّه اختار أ ن حيمتل اكمل أ الم الصليب.

 23السؤال 

 ج. قائد املئة اذلي اكن يقف مبارشة أ مام الصليب اذلي ُصلِّب عليه يسوع.

 صواب: 24السؤال 

 خطأ   25 السؤال
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