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 ٌجذ اسهه َتكرر ٌف كثٍر وي الهواقف ٌف العهذ الجذَذ  -الرسول ورقس كاتب هزا السفر 

ٌاجٍل و َرجع أى وتى و لوقا البشبرَي قذ قرآه قبل هزا هو أقطر إٌجٍل و ٌف األغلب أول األ

 كتابة إٌجٍلٍهها . 

و وهكي أى َكوى الرسول ورقس قذ كتب هزا اإلٌجٍل للهؤوًٍي بالهسٍح الزَي واجهوا 

 م . 6= - 6>االضهاد ٌف رووا تحت حكن اإلوبراطور ٌٍروى سًة 

 ل هزه الظروف . لزلك َهكًًا أى ٌجذ ٌف هزا اإلٌجٍل تشجٍعات للهؤوًٍي ٌف وث

و وي الهؤكذ أٌه لي َوجذ وقت كاف لتًاول اإلٌجٍل باستفاضة و لكي ٌأول أى هزه السلسلة 

تفتح شهٍتك لذراسة أعهق و قبل أي شًء ظّل أى تكوى هزه الذراسة سبب وعرفة أفضل 

 بشخض الرب َسوع . 
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غالًبا وا توصف هزه األؼذاد بأٌها التههٍذ إلٌجٍل ورقس فهو َقذم هًا الرب َسوع كالشخصٍة 

 الرئٍسٍة إلٌجٍله . فلن َرد أى َشك أحذ ٌف وي َكتب ؼًه .

وتكرر عبر اإلٌجٍل .  الهوضوع العام الزي َذور حوله الجزء االفتتاحً هو البرَة . فهو ووضوع

 و بالًسبة ألي قاريء َهودي تروز البرَة أو الطحراء لعذد وي األشٍاء وًها :

 وقت اختبار و فشل بػذ خروج الشػب وي وصر .  

 وقت دؼوة للتوبة  .  

وقت ظهور هللا لهن بصورة جذَذة و قذ أؼطاهن الًاووس كػالوة ؼلى الػالقة الخاصة  

 وػه . 

وقت أى ؼرفوا اهتهاوه و قٍادته لهن و قذ َتوقػوى أٌه ؼًذ وجًء الهسٍا سٍجهغ  

 الهفذٍَي ٌف البرَة . 

ؼًذ قراءتك لإلٌجٍل ابحج ؼي رووز البرَة أو الصحراء . وا هً األفكار الهرتبطة بالبرَة التً   

 توجذ ٌف االفتتاحٍة ؟ 

 كاٌت التوبة هً وركس تبشٍر َوحًا الهػهذاى و السٍذ الهسٍح أًَضا .   

 

وارا قال َوحًا عًها ؟ اكتب بأسلوبك الخاص وا فههته وي هزه الكلهة َهكًك أى تسأل 

أظذقاء وؤوًٍي آخرَي عها َقطذه بهزه الكلهة و أى تبحث عي وعًى كلهة " التوبة " ٌف 

 كتب التفاسٍر و الشروحات الهختلفة . 
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وارا َقول القذَس َوحًا الهػهذاى ؼي الشخصٍة الهحهورَة ٌف هزه االفتتاحٍة ؟ وارا كاى   

 اتجاه َوحًا وي ٌاحٍة الرب َسوع الهسٍح ؟ 

ل وبشر بالهسٍح . وا هو أسلوبك و اتجاهك وي ٌحو الرب لقذ ُوظف َوحًا الهعهذاى بأٌه أو

َسوع الهسٍح عًذوا تخبر آخرَي عًه ؟ هل تبذأ بها تفكر به أٌت عي الهسٍح حتى ًَتهً 

األور بأى تجعل ظورة الهسٍح غاوضة بسببك و بسبب خبرتك الخاظة ؟ وارا تقذر أى تفعل 

 لتفادي حذوث رلك ؟ 
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ورقس البشٍر ٌف بذاَة الشق األول وي الخذوة ٌهًطا وشابًها لزلك الزي ٌف الشق األخٍر . َسجل 

( خن َتبػه دؼوة الرسل  11 - 7:  3،   11  - 11:  1فإى كال وي الشقٍي َبذأ بػهل الرب َسوع ) 

 (1  :11 - 12  ،3  :13 - 12 . ) 

( َا وعلن     <8:  =َا سٍذ ) بهعًى : رب ( ) الشعب الرب َسوع بألقاب وثل لقذ ٌادى عاوة 

( و لكي األرواح الًجسة ٌادته َا  7;:  76( َا سٍذ )  <: - =::  76( َا ابي داود )  =7:  ?) 

( فقذ كاى لألرواح الًجسة  =:  ;( َا ابي هللا العٌل )  77:  9( َا ابي هللا )  :8:  7قذوس هللا ) 

عرفة كبٍرة بشخطٍة . الرب َسوع ، فهن لن َتعرفوا به كإله إال أٌهن كتطرف دفاعً حاولوا و

 أى َأوروه و لكًهن فشلوا ٌف رلك . 

كاٌت خصائص الههلكة الجذَذة أو الحكن الجذَذ الزي أتى به الرب َسوع واضحة وها قاله   

كتب رأَك ؼي كٍفٍة إَضاح تصرفات الرب َسوع الهسٍح لهجًء الهلكوت .   و وها فػله . ا

كاى وي الهستحٍل ؼذم التجاوب وغ الرب َسوع بطرَقة وا . قارى بٍي ردود أفػال   

 .الهرضى     -األرواح الشرَرة       -الهجهوؼات االتٍة و وضح سبب رد فػلهن . التالوٍز     

طرَق كلهاته و أعهاله . هل تزكر أٌه ٌف الوقت الحاٌل أور الرب َسوع الهسٍح بالطاعة عي 

 دعاك لفعل طاعة ؟ وارا كاى رد فعلك ؟  
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َهكي اؼتبار تلك الهجادالت الجلٍلٍة قذ قٍلت لتوازى الهجادالت ٌف أورشلٍن الهزكورة ٌف          

 (11  :17  -  11  :37 ) 

تظهر عبارة ابي اإلٌساى ورتٍي ٌف هزا األظحاح بعذوا عّرف الرسول بطرس الرب َسوع أٌه 

( و قذ ٌجذ أى الرسول ورقس استخذام ٌفس العبارة اثًتً عشرة ورة  ?8:  <الهسٍح ٌف ) 

حًٍها كشف الرب َسوع عي شخطٍته لتالوٍزه فقط . قذ تكوى العبارة بذَل استخذوه الرب 

( 8>:  :7هة ) أٌا ( و لكي ٌف بعض األحٍاى كاٌت إشارة للهسٍا ) وثال رلك َسوع ٌٍابة عي كل

(  :7 - ?:  =ووي الجائز أى رؤَة داٌٍال الًبً الرائعة كاٌت ٌف خلفٍة حذَث الرب َسوع ) دا 

 عًذ استخذاوه لهزه العبارة . 

اقرأ الجسء خن بٍي وا هو ووضوع الخالف ٌف كل وي الهجادالت الخهس                                         

 (1  :11   ، 1  :13 -17  ،  1  :11 - 11   ، 1  :13 - 11   ، 3  :1 - 1                                                   . )

كتشف ؼي شخصٍة الهسٍح ، و كٍف  كتب بجاٌب كل ٌقطة رد الرب َسوع ؼلى الخالف . وارا ا ا

 رأى الهسٍح خذوته ؟ 

ًّ وي الردود  وا وذى التحذي الزي تشكله ردود الرب َسوع لهوقفك الشخصً ؟ خز كال

 الخهسة و حاول تطبٍقه ؼلى ظروفك الخاصة . 

وارا َهكي أى َػًً غفراى هللا و وحبته للزَي تػرفهن وي روي الحٍاة الههذوة الهلٍئة   

 باألحساس بالزٌب ؟ 

وارا ؼي الزَي َػٍشوى حٍاة صالحة و لهن وقاَس أخالقٍة ساوٍة و لكي لٍس ؼًذهن أي   

  ؟وقت لله 
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األخٍرة بهخلص ؼي ؼهل و خذوة الرب حذث ٌف الهرحلة األولى فإى البشٍر َبذأ الهرحلة  كها

 َسوع خن إرسال التالوٍز . 

إى فكرة رفض الهسٍح توجذ ٌف كل هزا الجزء ، فالزَي َرفضوى قبول الهسٍح و وعجزاته أو 

( أراد الزَي  >:  9الزَي َفشلوى ٌف فههه َفعلوى رلك بسبب قسارة قلوبهن و بالفعل ٌف ) 

 َرفضوٌه قتله . 

( وي حٍج دؼوة الهسٍح للتالوٍز .  13 - 1:  1( و )  11 - 13:  3وضح أوجه التشابه بٍي )   

ارا دؼاهن الرب َسوع ؟ الحظ أٌه دؼاهن لٍكوٌوا وػه أوالً . فهًاك خطر ٌف أى الػهل كٍف و إلى و

ٌف خذوة هللا َأخز األولوَة ؼلى قضاء وقت وػه . كٍف َهكًك تفادى هزا األور ؟                                              

 وي حٍاتهن .صّل ألجل الهشغولٍي جًذا ٌف خذوة هللا إلى درجة أٌهن أخرجوه 

 واجه الهسٍح الرفض وي وصادر وتػذدة ، لهارا رفضه هؤالء؟   

* الكتبة و الفرَسٍوى .                                                                                           .      أفراد ؼائلته *

 * شػب الًاصرة .                       * بػض الزَي سهػوا التالوٍز .                           

و وي  جاء الهسٍح لٍهًح الخالص و ٌف الهقابل واجه الرفض و العذواٌٍة وي الًاس

الشٍطاى ٌفسه و لكي تالوٍزه أًَضا علٍهن أى َواجهوا ٌفس الهطٍر . إلى أي حذ لن 

 َفههك الًاس أو ُرفضت بسبب إَهاٌك ؟ وارا تقول لك هزه األعذاد ؟ 
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كبر وجهوؼة وي أوحال الرب َسوع التً ج هػها البشٍر ورقس . و توضح األوحال هزه هً أ

 الحالخة كلها خصائص وجًء ولكوت هللا . 

" ولكوت هللا " عبارة تعًً ُولك هللا للخالص و البر ٌف ولء الزواى . بذأ تذبٍر هللا للخالص 

ٌف خذوة الهسٍح و قذ تطاعذ التذبٍر إلى ووته و قٍاوته و سكٍب الروح القذس و سٍُتهن 

   الن . لزلك فقذ بذأ ولكوت هللا و هو وعًا اآلى و لكي لٍس الهًتهى بعذ .أخًٍرا عًذ ٌهاَة الع

( أى السارع صالح و البزور صالحة و رروة القصة هً الحصاد  12 - 1:  1الحظ ٌف الهحل األول ) 

كحر وي وحاوالت التربة األضػف إلٌتاج حصاد .                                                                    الجٍذ ا

اركر باسلوبك ٌوع االستجابة للبزور الهوصوف هًا ؟ هل َهكًك أى تزكر أًَّا وي أصذقائك       

استجاب لكلهة هللا بطرَقة وهاخلة ألحذ أٌواع التربة ؟                                                                     

كحر قبوالً للحق أو سبح هللا إرا كاٌوا َحهلوى خهاًرا بالفػل .                    صّل وي أجلهن اآلى حتى َصبحوا  أ

( و وغ رلك الٌجذ دور  11 - 11كاى الرب َسوع َحج ساوػٍه أى َفههوا كالوه و أى َػهلوا به ) 

    ( و حبة الخردل           12 - 11لإلٌساى ٌف وجًء ولكوت السهاوات ٌف وحٌل البزور الًاوٍة ) 

 (32 - 31                                                                                                                            .)               

سٍكوى؟  بهارا َخبرٌا الهسٍح ؼي ولكوت هللا ٌف هزَي الهحلٍي؟كٍف سٍأٌت ولكوت هللا و وارا

كتب قائهة ببػض ص  لٍػهل بها ؟   فاته . وارا تتبٍي ؼي األسالٍب التً َختارها هللاا
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اقرأ الشواهذ اآلتٍة الخاصة برفض السٍذ الهسٍح و آالوه كها ركرت ٌف إٌجٍل ورقس                

 (1  :17  ،1  :31 - 2  :1  ،2  :11 - 13  ،2  :32- 31  ،11  ،11  :11  ،11  :1 - 11                   .   )

 خاوس ؼشر أًَضا . لو كاى لذَك وقت ، اقرأ قصة الصلٍب ٌف األصحاح الرابغ ؼشر و ال

 

 


