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مه األفمار الرئٍسٍة ٌف إىجٍل مرقس أن السٍذ المسٍح قذ أمضى مؾغم الوقت مؽ تالمٍزه 

( .                     44:  4ما ناىوا َسٍئون فهم ما َقول و نان ؿلٍه أن َوتهرهم )  إال أىهم نثًٍرا

( .                                                                       81:  81،  22 - 23،  81 - 87:  1،   81:  7اىغر أًَضا     ) 

قوة الهسٍح التً تػهل فوق الطبٍػة و  كتب الرسول ورقس ٌف تلك الهػجسات األربغ ؼي

 قوات الظلهة و الهوت و األوراض الهسوًة . 

كتب والحظاتك ؼي شخصٍة السٍذ الهسٍح .  لو كًت تقرأ هزه      األؼذاد ألول ورة ، ا

و الرجل الزي كاى به روح ٌجس ، و شػب كورة الجذرٍَي  حذد ردود أفػال كل وي التالوٍز ،  

 و َاَرس ، و الهرأة ٌازفة الذم وي سلطاى قوة السٍذ الهسٍح . 

نٍف ناىوا َؾطون أمثلة جٍذة و أمثلة ردَئة ؿه اإلَمان و ؿه االحتٍاج للتجاوب مؽ السٍذ 

 المسٍح و ما قذ فؾله ؟ 

أجلل . مثال إىه قذ غفر لل خطاَاك و أزال  انتب بؾض األشٍاء التً ؿملها الرب َسوؼ مه

   خوفل . نٍف نان رد فؾلل لما فؾله ؟ ؿوذئز اشمره وصّل لمً َومو إَماىل و طاؿتل له .
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اب الؾهذ الجذَذ ؿلى خلفٍاتهم الٍهودَة ٌف المتابة ، فمثًٍرا ما وجذوا  لقذ اؿتمذ نثٍر مه ُنتَّ

 سٍح .توازًَا و تقابالً بٍه الؾهذ القذَم و الؾهذ الجذَذ بالوسبة للسٍذ الم

و مثال رلل الشبه الزي أوضحه مرقس بٍه َوحوا المؾمذان و الوبً إَلٍا و أًَضا بٍه الملل 

( َممه أن توازي إشباؼ  3 - 8:  81مل  8هٍرودس و هٍرورَا و أخآب الملل و إَسابل  ) 

          الخمسة آالف مؽ اختبار إسرائٍل لرأفة هللا الزي أشؾبهم و ؿلمهم ٌف البرَة                

  "نخراف ال راؼ لها  "(  24:  1( الحع ؿبارة الرب َسوؼ ٌف )  1 - 3:  31، تث  81 - 4:  81) خر 

 (  87:  37والتً استخذمها أًَضا موسى ٌف البرَة ) ؿذ 

أثارت خذوة السٍذ الهسٍح ضهٍر هٍرودس الهلك . وارا كاى اتجاهه و تصرفه وغ َوحًا   

الهػهذاى ؟ هل تقذر أى تزكر أوثلة ألٌاس تحركت ضهائرهن الٍوم بالسهغ ؼي َسوع الهسٍح و 

 جلهن . لكًهن بقوا غٍر وتأثرَي ؟ صلِّ وي أ

وحبة و رأفة السٍذ الهسٍح فائقتاى ، كٍف أُظهرت وحبته ٌف هاتٍي الهػجستٍي تجاه   

كتب تػلٍقاتك . الجهوع و تالوٍزه ؟   ا

ا ؟ إلى أي مذى أىت ؿلى استؾذاد أن تسمح لرأفة ًٍ هللا أن  نٍف تختبر محبة هللا ىحوك حال

 ؟ تسري مه خاللل لألخرَه
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ا ؿالقة واضحة بما سبقها أو ما ( وحذة تؾلٍم موفردة لٍس له 32 - 8:  7تشمل األؿذاد ) 

لحقها . و بموقؾها هوا تمون مقذمة للمؾجسات الثالث التً فٍها َمتذ السٍذ المسٍح بخذمته 

( ٌف فترة  24 - 8:  4لألمم . إن ممان هزه الوحذة مشابة ٌف بوٍته لموضؽ وحذة التؾلٍم ) 

                                                                   ( .   1:   1  -  7:  2خذمة الرب َسوؼ الجلٍلٍة الالحقة ) 

رَسٍي للًاووس و التقلٍذ ؟ و وا وػًى رلك ٌف الههارسة ؟ كٍف وارا كاى الخطاْ ٌف رؤَة الف  

 أثر هزا ٌف ٌظرتهن التجاه القلب ؟ 

ًاووس ٌفسه لن َكي خطأ فقذ أؼطً بواسطة هللا و كُتب بٍذه و كزلك دؼً ال 

 الرب َسوع الحترام سلطة الًاووس الشفوي للتقالٍذ الهتجهػة ؼبر القروى . 

ا دوى روح الًاووس ؟  ًٍ  إًرا وارا َقول الرب َسوع للزَي َطبقوى الًاووس حرف

( َبذو للوهلة األولى أى السٍذ الهسٍح غٍر وبال بحاجة الهرأة  03 - 62ؼلى أؼذاد )  

 األوهٍة الهلحة . هل خرج السٍذ الهسٍح ؼي شخصٍته هًا ؟ 

ابل تصرف الفرَسٍي و الجهغ و َشكل إَهاى الهرأة األوهٍة و الرجل األصن تضاًدا حاًدا ٌف وق

كتب التباَي الزي تراه ٌف اتجاهاتهن و تصرفاتهن ، و قذ َكوى وي الهفٍذ ؼهل  التالوٍز . ا

 ؼهودَي للهقارٌة . 
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( ٌهارج ألحذاث وختلفة ٌف حٍاة الرب َسوع وثل  07:  7 - 03:  2قذم البشٍر ورقس ٌف ) 

 وػجسة إشباع جهوع ، وواجهة ؼذم إَهاى الشٍوخ و رؤساء الكهًة ، و وػجسات شفاء . 

(  03 - 67:  8( ٌجذ وجهوؼة أحذاث تًتهً ٌف رروتها بهوقف األؼتراف ٌف )  03 - 3:  8ٌف ) 

ٌٍ الرجل األصن بًٍها ًَتهً الًهورج الثاٌت  07:  7  -  03:  2وًَتهً الًهورج األول )  ( باٌفتاح أد

 ( باٌفتاح آراى التالوٍز الصهاء و أؼًٍهن الػهٍاء .  03 - 3:  8) 

( هو رروة األصحاحات السابقة . إلى اآلن لم  24 - 37:  1الحوار ٌف قٍصرَة فٍلبس )  َؾتبر

( و مه هزه  8:  8َزنر الرسول مرقس ؿبارة واضحة ؿه شخصٍة السٍذ المسٍح إال ٌف ) 

الوقطة َغهر المسٍح متحذثًا بصراحة ؿه موته ، فقذ ثبت وجهه ىحو أورشلٍم . وقذ شملت 

 صحاحات .هزه الفمرة باٌق األ

َكذ ًَسى التالوٍز وػجسة إشباع الخهسة آالف حتى بذوا غٍر وتأكذَي وها سٍفػله لن   

( و قذ اختلف ضػف إَهاٌهن ؼلى أَة حال ؼي ؼذم إَهاى الفرَسٍٍي  4:  8سوع ) الرب َ

( ؟                                                  36  - 3الواضح . فها هً االختالفات التً تجذها ٌف األؼذاد ) 

                                             كاى الخهٍر َروس للفساد                                                              

َذًَوا السٍذ الهسٍح بحسب وقاٍَسهن: إى ؼذم إَهاى الفرَسٍٍي كاى َػًً أٌهن أرادوا أى   

 أؼطًا آَة وي السهاء ، فبهارا أجابهن الرب َسوع ؟ 

اطلب مه الرب الغفران ارا نوت قذ حاولت أن تختبره أو تجربة ألىل بفؾلل هزا توجه إهاىة 

                                               له . مارا تقول إرا سألل أحذ ما رأَل ٌف المسٍح ؟ ارنر رأَل باختصار .                      

 مارا لو أحضرت صذًَقا لٍقرأ إجابتل و لٍواقشل فٍها ؟ 
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َزنر الرسول مرقس نلمات السٍذ المسٍح لتالمٍزه ؿه موته ٌف هزا الجسء ثالث مرات         

( و َتبؽ نل مرة سوء فهم التالمٍز لما َقول، ؿوذئز َؾلمهم  21:  84 ،  28:  1  ،  28:  1) 

    المسٍح طبٍؾة التلمزة الحقٍقٍة .                                                                                              

لخص بأسلوبك وا قاله و وا ؼلهه السٍذ الهسٍح ٌف أول إؼالٌٍي ؼي ووته ثن ؼي دؼوته  

كتب هزا الهلخص .  03 - 03:  9  ،  3:  9  ،  03:  8الهتوالٍة للتلهزة )   ( ، ا

ا ؟    ًٍ لٍس وي السهل وضغ االهتهام بالله و باآلخرَي قبل اهتهاوك . وارا َػًً رلك لك ؼهل

 وارا َحفسك ٌف هزه األؼذاد لتػٍش بهزا الهقٍاس ؟ 

( وساؼذة التالوٍز لفهن شخصٍة و حقٍقة السٍذ  30 - 6:  9كٍف َهكي لحادثة التجٌل )   

 الهسٍح و ووته و تهجٍذه ؟ 

تتفهم غضب المسٍح لسوء فهم تالمٍزه ، و مؽ رلل ( حاول أن  31 - 84بٍوما تقرأ أؿذاد ) 

 لم َفقذ األمل فٍهم . هل تؾتقذ أن السٍذ المسٍح َغتاظ مول و مه غالػة قلبل ؟ 

  اقض وقًتا مفمًرا ٌف رلل ثم سبح هللا أىه لم َرفضل و لم َترنل . 

 

 

 

نثر أل   ِق ىغرة أخرى ؿلى مالحغاتل و ستجذ أن بؾض الذراسات قذ أخزت وقًتا طوَالً أ

 مه المخصص لها أو المتوقؽ . مؽ نل رلل رنِّر ىفسل بما تؾلمته ؿه الرب َسوؼ المسٍح .

اختر حادثة واحذة مه حٍاة السٍذ المسٍح أثرت فٍل بصفة شخصٍة هزا األسبوؼ            

 ماتل مه وجهة ىغر أحذ المشترنٍه فٍها ) قذ َمون السٍذ المسٍح ىفسه (.واسردها اآلن بمل
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