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 األهداف
 



 األول الیوم األول األسبوع

 
 

                       بنها�ة هذا الدرس سوف: 
                                                           تكتب تعر�فا للدراسة االستقرائ�ة للكتاب المقدس وتشرح معناها.  - ١
                                                  تبین الخطوات الثالثة االستهالل�ة للدراسة االستقرائ�ة.  - ٢
 
 
 
        المساق:                                     ف�ما یلي التعر�ف الذي ستعتمده في هذا   - ١

                                                                                 "الدراســــــــة االســــــــتقرائ�ة للكتاب المقدس هي منحى (اتجاه) في الدراســــــــة تبدأ �الكتاب المقدس 
                      ضمن معط�اته الذات�ة".

                                                                     تسمى دراسة الكتاب المقدس في هذا المساق ____________________________ 
 
      تدرســــــــه                                                                 تبدأ دراســــــــة الكتاب المقدس االســــــــتقرائ�ة _________________________ و   - ٢

______________________________                               
 
                                                                                    الحظ أن الدراسة االستقرائ�ة للكتاب المقدس ل�ست تكت�كا أو طر�قة لدراسة الكتاب، إنما هي   - ٣

  .______________                 
 
                                                            عنوان هذا المساق هو "_____________________________________"     – ٤
 
                                        قدس تبدأ �الكتاب ذاته، ومن ذلك فالدراســــــــة                                           أشــــــــرنا إلى أن الدراســــــــة االســــــــتقرائ�ة للكتاب الم  - ٥

                                                           االستقرائ�ة إلنجیل مرقس یجب أن تبدأ _______________________.
 
                                                                                   یبدو هذا األمر بدیه�ا جدا، فالواجب أن نبدأ دراســــة إنجیل مرقس �اإلنجیل ذاته. ولكن معظم   - ٦

   تب                 یل �اللجوء إلى ك          دراســــــــة اإلنج         یبدؤون                                               الناس ال �فعل ذلك وال معظم الوعاظ وال�احثین. إذ 
                                                                  التفســـــــــــــیر وكتــــب أخرى تتحــــدث عنــــه. إن معظم النــــاس ال یــــدرســـــــــــــون الكتــــاب المقــــدس 

                             ____________________.                 یبدؤون                 __________ إذ ال 
 
                                                                                    الدراســـــة االســـــتقرائ�ة للكتاب المقدس تبدأ �الكتاب ذاته. هذه قاعدة �ســـــ�طة جدا إال أنها على   - ٧

                                          وم بتطب�قها مرارا وتكرارا خالل هذا المساق.                        قدر كبیر من األهم�ة. وسنق
                                                             ین�غي أن ت�حث لتجد رسالة إنجیل مرقس؟ _______________________     أین -  أ   

                                                           ین�غي أن ت�حث لتجد مخطط إنجیل مرقس؟ ______________________     أین - ب
                                                                   ین�غي أن ت�حث أوال لتجد خلف�ة إنجیل مرقس التار�خ�ة؟ _______________     أین - ج
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                                                                                     مة معاني ضـــــــــمن�ة مهمة للمبدأ القائل "�البدء" �الكتاب المقدس ذاته، فإن هذا �عني أن تلجأ  ث  - ٨
                                                                               م�اشـــرة إلى الكتاب الذي هو مصـــدر إ�ماننا. لقد وضـــعت كتب التفســـیر لشـــرح أســـفار الكتاب 
                                                                                المقدس وهي تقدم شروحات لمعنى النص الكتابي. قد تبدأ دراستك إلنجیل مرقس �قراءة كتب 

     ولكن           تفسیر حوله 
                                                          �قودك ذلك م�اشرة إلى الكتاب الذي هو مصدر إ�ماننا؟ _______    هل -  أ   

                                                 تكون تلك دراسة استقرائ�ة للكتاب المقدس؟ ________     وهل - ب   
 
                                                                                  انه لمن المغري أن تلجأ إلى كتب التفسیر عوضا عن اللجوء إلى الكتاب المقدس م�اشرة، ال   - ٩

                                   �ن الذین قضـــــوا ســـــنوات طو�لة في دراســـــة                                ّ           ســـــ�ما أن واضـــــعو هذه الكتب من الشـــــّراح المقتدر 
                                                             علینا أن نستطلع آراءهم وشروحاتهم ونكتفي بها دون عناء استخراج        وأسهل               الكتاب المقدس. 
                 المعاني �أنفسنا.

                                                             أن نســـتخرج معنى مقطع صـــعب في الكتاب المقدس �أنفســـنا أو أن نقرأه    –      أســـهل      أیهما   - أ
       ______                                             في كتب التفسیر؟ _____________________________

                                                        أن نكتشف ما �قوله الكتاب المقدس، أم ما �قوله آخرون عنه؟   –          أیهما أهم   - ب
 ____________________________                             

 
                                                                            لنأخذ مخطط سفر مرقس مثاال على ما سبق. �مكنك أن تقرأ مخططا لهذا اإلنجیل في خالل   -  ١٠

     خططك      فسـك م                                                               دق�قتین، و�مكنك نسـخه خالل خمس دقائق. ولكنك في هذا المسـاق سـتضـع بن
                                                                            الخاص لسفر مرقس، وهذا سیتطلب منك عدة ساعات من العمل الجاد. ولكن هذا المخطط، 
                                                                             بخالف غیره، سیبرز من دراستك الم�اشرة للكتاب، وألجل ذلك س�كون مش�عا �معاني خاصة 
                                                                  �ك. من األســـــهل أن تنســـــخ مخططا وضـــــعه غیرك إلنجیل مرقس من أن تصـــــنع مخططك، 

    لك؟      أعمق  ى                        ولكن أیهما س�كون ذا معن
 _________________________________________                                          
 

                                                                      الحظنا أن الدراسة االستقرائ�ة تعني الكثیر لدارسها وتتطلب أ�ضا عمال جادا.  -  ١١
 لماذا تعني الكثیر لدارسها؟ _______________________________________

______________________________________________________                                                       
 اذا هي عمل جاد؟ ___________________________________________لم

______________________________________________________                                                       
 

ّ                                          للدراســــة االســــتقرائ�ة وجه آخر، فهي مشــــّوقة ومثیرة: فأنت تكتشــــف معنى النص بنفســــك. ال   -  ١٢                                   
                       ار غیرك. عل�ك أن تتجه                                                       تحتاج أن تنتظر شــــــــــــروحات غیرك وآراءهم، وال تحتاج أن تعظ أفك

                                              م�اشرة إلى الكتاب المقدس وتكتشف حقائقه بنفسك.
                                                                                  الن الدراسة االستقرائ�ة للكتاب المقدس تبدأ �الكتاب نفسه، فهي ذات معنى وهي أ�ضا مهمة 

                                  ___________ و ______________.          كذلك _          جادة، وهي 
  ب                              معط�اته الذات�ة، أي دراســـته حســـ                                                 الدراســـة االســـتقرائ�ة للكتاب المقدس تعني دراســـته ضـــمن   -  ١٣

                                                                            الغا�ة من كتابته. وهذا هو الحال مع أي كتاب آخر تقرأه فأنت تحكم عل�ه حســـــــــــــب قصـــــــــــــد 
                   المؤلف من الكتا�ة.

                                                                                     إذن فالدراسة االستقرائ�ة للكتاب المقدس هي منحى في الدراسة، تبدأ �الكتاب المقدس وتدرسه 
._______________________                         
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                                                           المقدس مترا�طة معا وفي نفس الوقت مختلفة عن �عضـــــــــــها. فهي تحوي                  إن أســـــــــــفار الكتاب  -  ١٤
                                                                                 أنواعــا مختلفــة من األدب، انحــدرت إلینــا من حقــب تــار�خ�ــة مختلفــة، كمــا أن لكــل منهــا بنیتــه 

                                                          الممیزة. وهذا �قودنا إلى ال�حث في ثالث خطوات استهالل�ة وهي:
           أدب السفر.     نوع -  أ   

                 السفر التار�خ�ة.       خلف�ة - ب   
      لسفر. ا      بن�ة - ج

                                                                                 هذه معلومات أســاســ�ة لفهم الســفر، خذ مثال ســفر الرؤ�ا، فنوع األدب ف�ه له داللة مهمة جدا 
                                                                               ال بد من التعرف عل�ه قبل الم�اشـــــرة بدراســـــة الســـــفر ضـــــمن معط�اته الذات�ة. انه �صـــــف لنا 
                                                                              فرســـــــــانا ومنائر وحیوانات غر��ة األشـــــــــكال وغیرها من األمور. فلو تأملنا هذه الموصـــــــــوفات 

                                                                          عن أدب السفر سنفوت على أنفسنا فرصة فهم رسالة السفر. علینا أن ندرك أن جملة       �معزل 
                                                                             هذه الموصـــــــــوفات إنما هي رموز، وعلینا أن نعرف كیف نترجم أو نفســـــــــر هذه الرموز. أدب 
                                                                              سفر الرؤ�ا أدب روائي، �ستخدم لغة مجاز�ة لوصف أحداث تار�خ�ة وإلعالن مشیئة هللا. إذن 

       أوال:                           لكتاب المقدس عل�ك أن تكتشف                       عندما تدرس أحد أسفار ا
                         أي نوع من ___________هو.

 
                                                                               قد �شــوه المرء معنى ســفر من أســفار الكتاب المقدس إذا تغاضــى خلف�ة الســفر التار�خ�ة.    :     ثان�ا -  ١٥

   نا                                                              فلو قرأنا هذا الســـفر الیوم �اعت�اره مشـــیئة هللا لح�اتنا ســـتختلط علی   –                   خذ مثال ســـفر الالو�ین 
                                                                 هذا أن نقدم الذ�ائح، ونمتنع عن أكل �عض أنواع اللحوم، ونق�م نظاما                    أمور كثیرة. ســـــــــــــ�عني

         ٕ                                                                         كهنوت�ا وٕالى ما هنالك. أما عندما نتعرف على خلف�ة الســـــــفر التار�خ�ة ســـــــندرك أنه ال حاجة 
                           بنا لتطبیق كل هذه الوصا�ا.

                                        كتب سفر الالو�ین لشعب __________________     لقد -  أ   
                               �ا ألننا لسنا _________________                          حاجة بنا أن نط�ع هذه الوصا   ال - ب
                                                                   نرى انه لدراسة أحد أسفار الكتاب المقدس كان ال بد من معرفة _________       وهكذا - ج

 
                                                                    ضــــرور�ة عند دراســــة أحد أســــفار الكتاب المقدس ضــــمن معط�اته الذات�ة، ال�حث       ثالثة      خطوة   -  ١٦

          العقلي أو               ســلوب التفكیر                                                          عن بنیته. فعندما تدرس رســائل بولس مثال، تجد أن بولس �ســتخدم أ
                             المنطقي، وحججه قو�ة وواضحة. 

                                                                             وهكذا لفهم هذه الرســــــائل ال بد من تت�ع ســــــیر تفكیر الرســــــول. عل�ك أن تكتشــــــف كیف یبني 
                                                        منظومته، وأن تحلل العالقات الموجودة بین األفكار المختلفة.

      سفر.          _______ال                                                           الخطوة الثالثة االستهالل�ة في الدراسة االستقرائ�ة هي تحلیل ___     إذن - أ
                                                                  �عني �النس�ة لرسائل بولس، ك�ف�ة _______________األفكار �عضها ب�عض.     هذا - ب

 
                                                                              توجد على األقل ثالث خطوات استهالل�ة في الدراسة االستقرائ�ة للكتاب المقدس، أذكرها.  -  ١٧

                                _______________________________ _ -  أ   
                                _______________________________ _ - ب
                          _________________________      ______ _ - ج

 
                                                                                 الحظ أن الدراسة االستقرائ�ة للكتاب المقدس هي منحى (اتجاه)، فهي ل�ست طر�قة أو نظاما   -  ١٨

                                                                             في دراسة الكتاب. إنها دراسة تبدأ �الكتاب المقدس وتدرسه ضمن معط�اته الذات�ة. 
                             _____________ لدراسة الكتاب.    هي _                          الدراسة االستقرائ�ة للكتاب 
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                                                                                اذا نقصــــد �المنحى أو االتجاه؟ نعني بذلك أن نقصــــد شــــيء ما إما في الزمان أو المكان أو  م  -  ١٩
                                                                   الفهم. ماذا �عني ذلك �النس�ة إلنجیل مرقس؟ _________________________

 
        نا الذي         إن تعر�ف  …                                                                 ما هي الطر�قة المت�عة لفهم الكتاب المقدس في الدراســــــــــة االســــــــــتقرائ�ة؟   -  ٢٠

                                                           فالدراسة االستقرائ�ة هي االتجاه أو (المنحى) في الدراسة الذي                    اعتمدناه یبین ذلك. 
                                               ______________________________________________ _ -  أ   

                                                _______________________________________________ _ - ب
 

                                                                                 �الرغم من أن الدراســـــة االســـــتقرائ�ة للكتاب ل�ســـــت طر�قة أو نظاما إال أنها تســـــتخدم عدد من   -  ٢١
                                           هي نمط مرتب أو مجموعة من العمل�ات المرت�ة.   …                              ق أو األنظمة. فما هي الطر�قة؟      الطر 

                                                                                   أما معنى النظام فإنه مشـــا�ه لمعنى الطر�قة إذ هو مجموعة من العمل�ات محددة في الدراســـة 
                                                                         االستقرائ�ة للكتاب، نلجأ أوال إلى الكتاب المقدس ثم نستخدم _______ المناسب.

 
  د                                                      ألننا إذا قررنا ســــلفا الطر�قة التي ســــنت�عها في دراســــتنا ق   –              �غي التقید �ه                   إن هذا مبدأ هام ین  -  ٢٢

                                                                                  نقع في خطر إرغام الكتاب المقدس على مسایرة طر�قتنا في التفكیر، األمر الذي �شوه معنى 
                                                                        النص، إذن نحدد األســــــــــلوب الذي ســــــــــنســــــــــتخدمه في الدراســــــــــة االســــــــــتقرائ�ة فقط �عد البدء 

                             ___________________________.                             ___________________ ودراسته
                                                                               یجب أن تبدي عنا�ة خاصة في اخت�ار األسالیب الصح�حة وفي استخدامها استخداما سل�ما،   -  ٢٣

                                                                                   وقد نحتاج أح�انا أن نســــتن�ط أســــالیب جدیدة. لكن فقط �عد أن نبدأ �الكتاب المقدس وندرســــه 
      خداما                  حة واستخدامها است                                                          ضمن معط�اته الذات�ة، سنكون قادر�ن على اخت�ار األسالیب الصح�

                                                                                  ســـــــــل�ما. هذا عین ما �فعله العلماء دائما. فهم یتناولون المادة موضـــــــــوع الدرس �الفحص، ثم 
                 یتناولون الموضـــــــوع       انهم -     الدرس                                             �ســـــــتن�طون أســـــــالیب وأدوات تســـــــاعدهم على فهم موضـــــــوع 

                               و�درسونه ضمن معط�اته الذات�ة، 
                                          س نبدأ ثم ن�حث عن أســــــالیب تعیننا على فهمه.                                        هكذا في الدراســــــة االســــــتقرائ�ة للكتاب المقد               

                                                                 إذن الــدراســـــــــــــــة االســـــــــــــتقرائ�ــة ل�ســـــــــــــــت _________ لــدرس الكتــاب، ولكنهــا تســـــــــــــتخــدم 
                     ___________ متعددة. 

 
                                                                              لقد شـــــــوه كثیرون معنى الكتاب المقدس �اخت�ارهم أســـــــالیب معینة وفرضـــــــها على الكتاب في   -  ٢٤

                                 ضــي األســلوب القائل �ان خلف المعنى                                            غیر موضــعها الســل�م. تبنى �عض المفســر�ن في الما
                                                                        الظاهر معنى روحي �اطني. وكثیرا ما أعطاهم هذا المنهج معنى لم �كن مقصودا.

          _________ _         �األسلوب؟                                            هذا االستخدام یبدأ �الكتاب ذاته أم انه یبدأ     هل -  أ   
                                                        نعتبر هذا دراسة استقرائ�ة أو فرض أسلوب معین على الكتاب؟    هل - ب

  _________________                 _________          
                                                                                  اعتقد كثیرون من علماء القرن التاســــــع عشــــــر أن الجزء المهم من الكتاب المقدس هو التعل�م   -  ٢٥

                                                                                األخالقي. فلم یؤمنوا �المعجزات وهكذا راحوا ی�حثون عن تفاســـــــــــــیر أخالق�ة للنص، فتجاهلوا 
                                        المعجزات معطینها تفاسیر جدیدة من عندهم.

                     استهم للكتاب المقدس؟                                      ما هو الخطأ الذي ارتك�ه العلماء في در 
 _______________________                       _______________________________                                
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 ٢و١الیوم  ١األسبوع 

                                                                               ستتعلم من خالل هذا المساق أسالیب متعددة تساعدك على فهم الكتاب المقدس، ولكن عل�ك   -  ٢٦
                                                                       أن تتذكر أن هذه تأتي �عد الدراسة االستقرائ�ة ول�س ____________________.

 
                                                                 مل للدراســـــــــة االســـــــــتقرائ�ة للكتاب المقدس، معتمدا على ذاكرتك وحدها إذا                  اكتب التعر�ف الكا  -  ٢٧

        استطعت.
 ________________________                        ______________________________                               
 ________________________                        ______________________________                               
 

                                      واآلن حاول أن تجیب على األسئلة التال�ة:  -  ٢٨
       لمقدس؟                    معنى البدء �الكتاب ا    ما - أ

 ________________________                        ______________________________                               
                                           نبدأ �الكتاب المقدس في الدراسة االستقرائ�ة؟       لماذا - ب

 ________________________                        ______________________________                               
                                              معنى دراسة الكتاب المقدس ضمن معط�اته الذات�ة؟    ما - ج

 ________________________                        _________         _____________________                      
                                                 نقصد �قولنا منحى (اتجاه) في دراسة الكتاب المقدس؟      ماذا - د

 ________________________                        ______________________________                               
 

                                                          اذكر الخطوات االستهالل�ة الثالث عند الق�ام بدراسة استقرائ�ة:  -  ٢٩
                                                    ___________________________________________________ _ - أ  

                                                     ____________________________________________________ - ب
                                                   __________________________________________________ _ - ج
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 تعر�ف الدراسة االستقرائ�ة للكتاب المقدس
 

 ٦ 

 ٢و١الیوم  ١األسبوع 

 واجب للمطالعة
 

                                                                                       ســبق وأشــرنا إلى أن الدراســة االســتقرائ�ة للكتاب المقدس تبدأ �الكتاب المقدس ذاته، وهكذا فقد 
                                حان الوقت لتتجه إلى إنجیل مرقس.

                                                                         الیوم الثاني، أن تقرأ إنجیل مرقس كله �ســـرعة في جلســـة واحدة، لن �ســـتغرقك هذا          واج�ك في 
ّ        من ســــاعة واحدة. تذكر ف�ما أنت تقرأ مفهوم الدراســــة االســــتقرائ�ة التي ســــبق وعّرفناها.       أكثر                                                                       

 ّ                                                                         فّكر كیف ســــــــتدرس اإلنجیل ضــــــــمن معط�اته الذات�ة. ال تعتمد على معلوماتك الســــــــا�قة عن 
                                                اقرأ النص كما هو وأعطه فرصة یتحدث إل�ك من جدید.                    اإلنجیل بل في كل مرة 
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 ٢و١الیوم  ١األسبوع 

                    �الدراسة االستقرائ�ة           - ١
                                           �الكتاب المقدس ذاته ؛ ضمن معط�اته الذات�ة.  - ٢
             منحى (اتجاه)  - ٣
                              دراسة استقرائ�ة في إنجیل مرقس  - ٤
             بإنجیل مرقس   - ٥

                         استقرائ�ا ؛ �الكتاب ذاته  - ٦
                   في إنجیل مرقس ذاته   -          أ و ب و ج   - ٧
   كال   -          كال   ؛   ب     –  أ   - ٨
                         أن نكتشف ما �قوله الكتاب   -                          أن نقرأ كتب التفسیر  ؛   ب   - أ  - ٩

                       المخطط الذي أضعه بنفسي  -  ١٠
       إجابتك  -  ١١
             مشوقة ومثیرة  -  ١٢
                    ضمن معط�اته الذات�ة  -  ١٣
     األدب  -  ١٤
  ة �              خلفیته التار�خ   -                                    من بني إسرائیل (من العهد القد�م)؛  ج   -                           إسرائیل (العهد القد�م)  ؛ ب   - أ  -  ١٥
                                   ترا�ط أو(ترا�ط العالقات بین األفكار)   -                         بن�ة        ؛           ب   -  أ   -  ١٦
           بن�ة السفر   -                             خلف�ة السفر التار�خ�ة  ؛    ج   -                      نوع أدب السفر   ؛    ب   -  أ   -  ١٧
             منحى (اتجاه)  -  ١٨
                    نقصد فهم إنجیل مرقس  -  ١٩
                           و�درسه ضمن معط�اته الذات�ة   -                            یبدأ �الكتاب المقدس  ؛     ب   -  أ   -  ٢٠
                  الطر�قة أو النظام  - ١ ٢
                                       �الكتاب المقدس ؛   ضمن معط�اته الذات�ة  -  ٢٢
                             أسلوب (طر�قة) ؛ أسالیب (طرق)  -  ٢٣
                          فرض أسلوب معین على الكتاب   -                         �األسلوب       ؛         ب   -  أ     -  ٢٤
                                          لقد فرضوا أسلو�هم الخاص على النص الكتابي.  -  ٢٥
      قبلها  -  ٢٦
       الفصل.                                      قارنه مع التعر�ف المدرج في بدا�ة هذا  -  ٢٧
        إجابتك   -  ٢٨
       إجابتك  -  ٢٩

 
 

 األجو�ة
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 ٧ 

 ٣الیوم  ١األسبوع 

 



 الثالث الیوم األول األسبوع

 
                       بنها�ة هذا الدرس سوف:  
                        تبین مع األدلة نوع األدب. - ١
                          تعطي األدلة عن كاتب السفر. - ٢
                                  تذكر المعلومات المعروفة عن كات�ه. - ٣
                        تعطي أس�اب كتا�ة السفر. - ٤
 
 

                             اسـة اسـتقرائ�ة لسـفر مثـل إنجیـل                                                             في الدراسة االستقرائ�ة تبـدأ �السـفر ذاتـه، وهكـذا عنـدما تبـدأ در 
                                                                                      مرقس، فإنك تتجه إلى اإلنجیل وتقرأه. قد تحتاج أن تقرأه مـرات عدیـدة. وف�مـا تفعـل ذلـك أثنـاء 

                                          دراستك تذكر دائما ثالثة أسئلة أساس�ة، وهي:
          نوع األدب؟    ما- ١
                      هي الخلف�ة التار�خ�ة؟    ما- ٢
               هي بن�ة السفر؟    ما- ٣

         نوع األدب
                                                   تعـرف م�اشـرة مـا نـوع األدب الـذي �حو�ـه هـذا السـفر. فهـذا      إنـك    قس.                      لنأخذ مثاال هـو سـفر مـر  - ١

                                                                                السفر مسمى �اسم "إنجیل". لكن كیف تعرف أن هذا السفر إنجیـل؟ هنـاك أسـ�اب عدیـدة لهـذه 
         التسم�ة:
                       عنوانه �قول أنه إنجیل.  -         (   ) أ

   ).   ١:١             نصه في (مرقس   -       (   ) ب
         ل األخرى.                                    ورد السفر في العهد الجدید ضمن األناجی  -       (   ) ج
                                الكل �عرف أن سفر مرقس هو إنجیل.  -       (   ) د

                                                      اختر الجواب الصح�ح الذي �عتمد على الدراسة االستقرائ�ة.
 
                                                                               اإلجا�ـــة المـــذكورة تعتمـــد علـــى مبـــدأ الدراســـة االســـتقرائ�ة ألنهـــا مســـتخرجة مـــن الـــنص م�اشـــرة.  - ٢

            كونــه إنجــ�ال،                                                                   صــح�ح أن العنــوان المكتــوب �ــأحرف كبیــرة فــي بدا�ــة إنجیــل مــرقس �شــیر إلــى
                            ً                                        ولكن هذا العنوان لم �كن جزءًا من السفر أصال لقد أضیف �عد كتا�ة السفر.

                                                                                 هل بإمكاننا اسـتنتاج أن أدب هـذا السـفر إنجـ�ال فـي منحانـا االسـتقرائي لسـفر مـرقس معتمـدین 
                   على عنوانه؟ ______

        هــذا ســبب   –                                                              صــح�ح أ�ضــا أن إنجیــل مــرقس �قــع ضــمن األناجیــل األخــرى فــي العهــد الجدیــد  - ٣
                                                   ولكن ترتیب أسفار العهد الجدید القانون�ـة بهـذا الشـكل   –              مرقس هو إنجیل         إن سفر          آخر للقول 

                                                                م. فهل نستط�ع استخدام هذه الحجة في تحلیلنا االستقرائي لطب�عة سفر    ٣٦٧               لم یتم حتى عام 
       ______ _      مرقس؟ 

 

 األهداف
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               جیـل. مـن الواضـح                                                                السبب األخیر للقول �أن سفر مرقس هو إنجیل: هو أن الكـل �عـرف أنـه إن - ٤
       لماذا؟  –                             أن هذه اإلجا�ة ل�ست استقرائ�ة 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________                                                       
 
                                                                                 نر�د أن نكتشف نوع أدب سفر مرقس. �شیر تحلیلنـا االسـتقرائي إلـى أن هـذا السـفر هـو إنجیـل  - ٥

                                                   __________________________________________________   ألن 
 
    وهـي   –                                                هذه اآل�ة مهمة جدا ألنها تعطینـا معلومـات حـول السـفر   –  )    ١:١               الحظ أهم�ة (مرقس - ٦

                                        ) �عنا�ة قبل اإلجا�ة على األسئلة التال�ة:   ١:١                            مهمة �سبب موقعها. أدرس (مرقس
          سفر مرقس؟                                          هي المعلومات التي یزودنا بها هذا العدد عن     ما-  أ   

 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       

                                         �اعتقادك استهل الكاتب سفره بهذه الع�ارة؟       لماذا- ب
 ______________________________________________________                                                       
 
                                                     قدمة إلنجیل مرقس، ولكنه في الحق�قة أكثـر مـن ذلـك. الحظنـا    ) م   ١:١    مرقس    إن (           �مكن القول  - ٧

                                                                                 مس�قا أن العنوان الموجود في كتابنا المقدس �أحرف كبیـرة لـم �كـن جـزءا مـن الـنص األصـلي. 
ّ       ) وحاول أن تجد في نصه كلمـات تصـلح عنوانـا لسـفر مـرقس، دّون هـذه    ١:١              اقرأ اآلن (مرقس                                                     

               الكلمات أدناه:
 _________________________                         _____________________________                              
 
                                               هل تشكل كلمة "بدء" جزءا من العنوان؟ __________ - ٨
 
                                                           ) تصــر�ح مهــم جــدا. انــه �حــوي عنــوان الســفر. وهــو �عطینــا أســاس قــوي    ١:١             إذن فــإن (مــرقس - ٩

                            ) �حـوي عنـوان السـفر فهـو بـذلك    ١:١                                                  للقول �ان السفر هـو "إنجیـل" أو رسـالة. ومـا دام (مـرقس
                                                    العدد فقط ل�س هو اإلنجیل بل _____________ هو اإلنجیل.                 �شیر إلى أن هذا

 
                                                                                تحتاج اآلن أن تعرف كلمة "إنجیل". ا�حث عن تعر�ف لها في قاموس الكتاب المقدس واكت�ـه  -  ١٠

       أدناه.
 ______________________________________________________                                                       
 ___________________________________________________                                                   ___    
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 

                                                                  ) استقرائ�ا، س�قودنا ذلك إلى ضرورة تفسیر كلمـة "إنجیـل" كمـا قصـد بهـا    ١:١              لو درسنا (مرقس -  ١١
   ر                    ) تفید �أن هذا السف   ١:١                              كاتبها. وكلمة "إنجیل" في (مرقس

            هو اإلنجیل.   -        (   ) أ 
                                  ینادي برسالة طی�ة أو أخ�ارا سارة.  -       (   ) ب
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                                                                              سفر مرقس ینادي �األخ�ار السارة عن �سوع المس�ح، و�هذا المعنى �كون غرض السفر هو: -  ١٢
                 أن یروي لنا قصة.  -         (   )  أ 
                           أن �قدم لنا �عض المعلومات.  -       (   ) ب
               أن �علن رسالة.  -       (   ) ج

 
                 وكــان المقصــود نشــر   –                                               مــرقس ینــادي �ال�شــارة المختصــة ب�ســوع المســ�ح ابــن هللا             إذن فإنجیــل -  ١٣

                                                                              هذه الرسالة. وعنـدما نـدرس إنجیـل مـرقس �ـأكثر إسـهاب نكـون عنـدها قـادر�ن علـى أن نعـرف 
                                                                            �حــق و�شــكل مناســب نــوع األدب ف�ــه. ولكــن ســبق وعرفنــا أنــه أخ�ــار ســارة عــن �ســوع المســ�ح 

                                              رى مضـمنة حـول إنجیـل مـرقس نسـتخرجها مـن المعلومـات                                وانه یذ�ع رسـالة. هنالـك معـاني أخـ
                   والتحري االستقرائي.          من ال�حث                                                      التي وصلنا إلیها اآلن، ولكن الوصول إلى تلك �حتاج مز�دا 

                                                                         �مــا أن هــذا الســفر هــو إنجیــل فمــن البــدیهي أن �حتــوي علــى معلومــات �حتاجهــا النــاس  - أ  
                لمعرفة مشیئة هللا.

                                          مســ�ح فمــن البــدیهي أن �عرفنــا علــى شخصــ�ة �ســوع                            و�مــا أن الســفر هــو عــن �ســوع ال - ب
         وأعماله.

                                                                    و�مــا أن �ســوع هــو ابــن هللا فقــد نجــد فــي الســفر وصــفا ألحــداث تار�خ�ــة وألمــور فــوق  - ج
               طب�ع�ة وأزل�ة.

                                                                          و�ما أن الغا�ة من وضع السفر هي إعالن ال�شارة عن �سوع المسـ�ح فـنحن نتوقـع منـه  - د
                                  أن �قود الناس إلى اإل�مان �المس�ح.

 

                   الخلف�ة التار�خ�ة:
                                                                                واآلن لنبــدأ دراســتنا لخلف�ــة إنجیــل مــرقس التار�خ�ــة. نســأل أوال عــن شخصــ�ة الكاتــب ونكتشــف  -  ١٤

                                                                                     أكبر قدر من المعلومات عنه. ثم ن�حث ف�ما �عد في أسئلة أخرى عن خلف�ة السفر التار�خ�ة.
              حتما مرقس هو                                           یبدو هذا السؤال �س�طا وجوا�ه بدیه�ا. تقول   …                       من هو كاتب سفر مرقس؟
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                                                                  كاتـــــب اإلنجیـــــل. ولكـــــن انتظـــــر لحظـــــة. كیـــــف تعـــــرف إن مـــــرقس هـــــو كاتـــــب هـــــذا الســـــفر؟ 
______________________________________________________                                                       

 
                                                                                 ســبق وأشــرنا فــي تحلیلنــا االســتقرائي للســفر انــه ال �مكــن االعتمــاد علــى عنــوان الســفر الحــالي،  -  ١٥

      _____ _        الكاتب؟                               تمته، هل یذكر النص أن مرقس هو           بدایته وخا  –                   انظر إلى النص نفسه 
                                  )، هل یخبرنا عن شخص�ة الكاتب؟ ___   ١:١                                      انظر إلى العنوان األصلي الوارد في (مرقس

                                                                         افتح فهرس الكتاب المقدس إلى كلمة "مرقس"، هل ورد اسم مرقس في سفره؟ ______
                 عـن مـرقس، والحـظ إن                                                                 مستعینا �فهرس الكتاب المقدس راجع فقرات العهد الجدید التي تتحدث

                                                  كان أي منها �شیر إلى كون مرقس هو كاتب هذا اإلنجیل.
______________________________________________________                                                       

 
                                                                               كما هو واضح ال نستط�ع اكتشاف هو�ة كاتب إنجیل مرقس من المعلومات الواردة فـي العهـد  -  ١٦

                                         ذي �حملـه منـذ القـرن المـ�الدي الثـاني.  راجـع                                               الجدید. الدلیل الوحید الذي نملكه هو العنـوان الـ
                                           الوثـائق المعروفـة تجمـع علـى أن كاتـب السـفر هـو       أقدم                                     ما تقوله كتب التفسیر. إنها تخبرنا أن 

      مرقس.
                                                                         إذن فاعتقادنا �أن مرقس هو كاتب اإلنجیل الثاني �ستند إلى مصدر�ن اثنین هما:

      _____                                              ______________________________________________ _- أ
                                                   __________________________________________________ _- ب

 
- م  ٧٠                                                                          أورد یوســـابیوس مـــؤرخ القـــرن الرا�ـــع فـــي كتا�ـــه "تـــار�خ الكن�ســـة"، نصـــا كتـــب �اب�ـــاس ( -  ١٧

                                  "مــا اعتـاد الشــیخ قولــه: أن مــرقس إذا                                            م) أسـقف هیرابــول�س فــي أســ�ا الصـغرى �قــول ف�ــه:    ١٣٠
                                                بدقـة كـل مـا تـذكره مـن أقـوال ر�نـا وأعمالـه ولكـن دون                                  كان هو الناطق بلسـان �طـرس، قـد دون 

        ترتیب".
                                                                     إشارة إلنجیل مـرقس تصـل إلـى أیـدینا. وقـد كتبـت �عـد حـوالي نصـف قـرن مـن تـار�خ       أقدم    هذه 

                                                     وهـي تفیـد بوضـوح أن مـرقس كتـب إنجیلـه بوصـفه النـاطق بلسـان   –                      كتا�ة إنجیـل مـرقس نفسـه 
             الرسول �طرس.

                                            تب اإلنجیل الثاني هو مرقس؟ _________________                دلیل لدینا أن كا      أقدم   هو     ما-  أ   
                                                            هو مصدر معلومات مرقس حسب أقوال �اب�اس؟  ___________________    من- ب
                                                                   هو مصدر معلومات �اب�اس �شأن أن مرقس هو كاتب اإلنجیل الثاني؟ _______    من- ج

 
              ا لبول�كـار�وس                                                   م) أسقف لیون في �ـالد الغـال (فرنسـا)، والـذي كـان تلمیـذ   ٢٠٠- م   ١٣٠ (          إیر�ناوس-  ١٨

           �عـد خـروجهم    "…                                                                      الذي كان بدوره تلمیذا للرسول یوحنا، یورد في كتا�ه "ضد البدع" مـا نصـه: 
                                                                              (أي بولس و�طرس)، مـرقس الـذي كـان تلمیـذا ومترجمـا ل�طـرس، سـلمنا كتا�ـه، مـا كـان �عظـه 

   …"    �طرس
                                               هو كاتب السفر حسب أقوال ایر�ناوس؟ ____________    من-  أ   

                                   مرقس حسب أقوال ایر�ناوس؟ _________                 هو مصدر معلومات    من- ب
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ُ ّ                                      تزودنــا كتــب التفســیر ببینــات أخــرى مصــدرها ُكّتــاب مســ�حیون أولــون وآخــرون، وتتقــدم �حجــج  -  ١٩                                       
                                                                                  مثیرة. �قول هـؤالء انـه كـان هنـاك میـل عنـد المسـ�حیین األولـین إلـى نسـ�ة كتا�ـة األناجیـل إلـى 

                              ن لــدى األولــین أســ�اب وجیهــة تبــرر               وهكــذا لــو لــم تكــ  –                      ولكــن مــرقس لــم �كــن رســوال   –      الرســل 
                                                                                     نس�ة كتا�ة اإلنجیل إل�ه لما فعلوا ذلك. لماذا قال المس�حیون األولون أن مرقس هو كاتب هذا 

        اإلنجیل؟
______________________________________________________                                                       
______________________________________________________                                                       

 
                                                                                      هناك أسئلة أخرى مماثلة. لماذا احتل إنجیل مرقس هذه المكانة الرف�عة في نظر الناس، بینما  -  ٢٠

                                                  إنجیل مرقس واحدا من األناجیل األر�عة فـي أسـفار العهـد       أص�ح                         لم �كن مرقس رسوال؟ ولماذا 
                                                                       الجدید القانون�ة؟ راجع ما كت�ه األسقف �اب�اس ثم اجب على األسئلة السا�قة:

__________          ____________________________________________                                             
______________________________________________________                                                       

 
                                                                               لنعــد اآلن إلــى العهــد الجدیــد. ون�حــث ف�ــه هــل المعلومــات الــواردة عــن مــرقس تــدعم مــا قالــه  -  ٢١

         مـرقس كـان                                                                      األسقف �اب�اس �شأن كاتب إنجیل مرقس؟ لعلنا نجد على األقل ما �شـیر إلـى أن 
                                                                           �عرف �طرس وانه كان على عالقة حم�مـة �ـه. یهمنـا أن نعـرف مـن كتـب اإلنجیـل وان كانـت 
                                                                        ٕ                 لد�ه معلومات دق�قة م�اشرة عن �سوع. نر�د أن نتأكد من جدارة السفر بثقتنا وٕامكان�ـة اعتمادنـا 

   رى                                                                    ٕ            عل�ه. فـي بدا�ـة �حثنـا عـن كاتـب اإلنجیـل الثـاني اتجهنـا إلـى اإلنجیـل ذاتـه وٕالـى أسـفار أخـ
                                                                              من العهد الجدید. س�كون فهرس الكتاب المقدس عونا مفیـدا الكتشـاف المعلومـات عـن مـرقس 

                       من العهد الجدید �سرعة.
                                                     أفتح فهرس الكتاب ودون كل المقاطع التي تورد ذكر مرقس.

______________________________________________________                                                       
___________________________________________                                           ___________            

 
                                                                               قم بدراسة حـول "یوحنـا مـرقس". اقـرأ جم�ـع الشـواهد التـي اسـتخرجت مـن الفهـرس ودون عنـدك  -  ٢٢

                                                                                 كل التفاصیل التي تجدها عنه. هذه المعلومات ستساعدك على الحكم ف�ما إذا كـان مـرقس قـد 
                                                                               كتــب إنجــ�ال أم ال، ومــا إذا كــان هــو النــاطق بلســان �طــرس، وأ�ضــا مــا إذا كــان إنجیــل مــرقس

                لقـــد قمنـــا بتلخـــ�ص   –                                                               ســـجال دق�قـــا لح�ـــاة المســـ�ح وتعال�مـــه. ســـتجد أدنـــاه قائمـــة بهـــذه الشـــواهد 
                                                     المعلومات الظاهرة والخف�ة، (التي تقرأها بین السطور).

                                           أستعد لمناقشة هذه المعلومات في حلقة الدرس.
   )      ١٢:١٢            أعمال الرسل  (   - أ

                اجتمع المس�حیون   –           م أمه مر�م                        اسمه اآلخر هو یوحنا، واس  –                          سكن مرقس في مدینة أورشل�م 
                                                                           األولــون فــي بیــتهم للصــالة. ال بــد أن بیــتهم كــان معروفــا كمكــان لالجتمــاع لكــون �طــرس قــد 
                                                                           ذهب م�اشرة إلى هناك عند خروجه من السـجن. أغلـب الظـن أن مـرقس عـرف �طـرس والقـادة 

                              اآلخر�ن في أ�ام الكن�سة األولى.
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  )     ٢٥:١٢            أعمال الرسل  (   - ب

___________           ___________________________________________                                            
______________________________________________________                                                       

 ______________________________________________________                                                       
 
 
  )  ١٣ ،    ٥:١٣            أعمال الرسل  (   - ج
 ______________________________________________________                                                       
 ________________                ______________________________________                                       
 ______________________________________________________                                                       
 
   )   ٤١-     ٣٦:١٥            أعمال الرسل  (   - د
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 ___________________                   ___________________________________                                    
   )     ١٠:٤       كولوسي  (   -  هـ
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
  )  ٢٤        فیل�مون  (   - و
 ______________              _________         _______________________________                                
 _______________________                       _______________________________                                
 ______________________________________________________                                                       
  )    ١١:٤         ت�موثاوس  ٢ (   - ز
 ______________________________________________________                                                       
 _________________________                         _____________________________                              
 ______________________________________________________                                                       
  )    ١٣:٥     �طرس  ١ (   - ح
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 ________________________________________                                        ______________               
 

                                                                                    واآلن أكتب أدناه ملخصا دق�قا لهـذه المعلومـات تبـین ف�ـه اسـتعداد مـرقس، ممـا توح�ـه الفقـرات  -  ٢٣
                                           السا�قة، لكتا�ة "إنجیل �سوع المس�ح ابن هللا".

 ______________________________________________________                                                       
 ________________________________________________                                                ______       
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                      __   
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ــا القــول  -  ٢٤ ــة لغا�ــة     مماث               إنهــا �التأكیــد                                                        لــو ســألنا اآلن عــن غا�ــة مــرقس مــن كتا�ــة إنجیلــه، ألمكنن          ل
                                           �طرس والرسل اآلخر�ن من نشرهم لرسالة المس�ح.

    ) ٤- ٢     صحاح  إ                                                         ماذا كانت غا�ة الرسل من الوعظ عن �سوع؟ (راجع أعمال الرسل  - أ
 ___________________________________________________                                                    
 ___________________________________________________                                                    
 

                ن كتا�ة إنجیله؟                     ماذا كانت غا�ة مرقس م - ب
_____________________________________________________                                                      

 
                                                  مع مرور السنین وتقدم الرسل في السن؟ بـدا جل�ـا انهـم   –                               ماذا كان لمرقس غا�ة أخرى معینة  -  ٢٥

                                    كــان ال بــد أن یواصــل الجیــل الجدیــد نشــاط   –                                        لــن �ســتط�عوا توصــیل رســالة المســ�ح إلــى األبــد 
                                                                      كن الجیل الجدید لم �ملك المعلومات األول�ة الم�اشرة عن �سوع، فلم �كونوا                   أولئك الت�شیري، ول

                                                               شهود ع�ان لخدمة �سوع. وهكذا كان من الضروري أن �قوم مرقس وغیره 
______________________________________________________                                                       
______________________________________________________                                                       

 
                             أمـا اآلن فین�غـي أن تكـون قـادرا   –                                            �ما �عد جوانـب أخـرى مـن خلف�ـة السـفر التار�خ�ـة        سندرس ف -  ٢٦

                                     على مناقشة األسئلة التال�ة عن الكاتب:
                                    نعرف أن مرقس هو كاتب اإلنجیل الثاني؟     كیف-  أ   

 ______________________________________________________                                                       
                          ن مصدر سلطة جدیرة �الثقة؟                                   نعرف أن إنجیل مرقس دقیق وانه صادر ع     كیف- ب

 ______________________________________________________                                                       
                 كتب مرقس إنجیله؟       لماذا- ج

 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 

                 ف �ه إنجیل مرقس.                              بین مع األدلة نوع األدب الذي یتص -  ٢٧
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
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  ب - ١
   كال - ٢
   كال - ٣
                                             ر حـول السـفر ور�مـا كـان �عتمـد علـى العنـوان الـذي             انه رأي یدو   –                            ألنها ال تعتمد على السفر نفسه  - ٤

                       �ظهر في الكتاب المقدس.
       إجابتك - ٥
                                          إن السفر �حوي �شارة عن �سوع المس�ح ابن هللا.  -  أ  - ٦

                                                لكي �طلع قراءه على موضوع السفر وطب�عة محتو�اته.  - ب
                 ع المس�ح ابن هللا".                                                                         من الواضح أن الكاتب قصد أن تكون الكلمات التال�ة عنوانا لسفره: "إنجیل �سو  - ٧
                                                      كال، ولكنها تشیر إلى أن الكلمات التي تلیها هي العنوان. - ٨
          السفر كله - ٩

                                                                                           ال بد أنك انتبهت من خالل تعر�فك لكلمـة إنجیـل إنهـا تعنـي "األخ�ـار الطی�ـة" أو ال�شـارة. وهـذه إشـارة  -  ١٠
                      كلمـة إنجیـل لتعر�ـف كتـب                                                                     إلى الرسالة التـي نـادى بهـا المسـ�ح والرسـل والكن�سـة األولـى. ولـم تسـتخدم

                                                                                    متــى ومــرقس ولوقــا و�وحنــا، إال فــي مرحلــة متــأخرة عــن فتــرة العهــد الجدیــد حیــث أصــ�حت تعنــي نوعــا 
                                          خاصا من الكتب �سرد قصة ح�اة �سوع وتعل�مه.

                                                           ) تفیــد إن هــذا الســفر ینــادي �أخ�ــار ســارة. وال مــانع أن نشــیر إلــى    ١:١                        ب، كلمــة "إنجیــل" فــي (مــرقس -  ١١
                                                                         لمة إنجیل، ولكن علینا أن نتـذكر أن الـنص نفسـه ال �سـتخدم الكلمـة بهـذا المعنـى.                سفر مرقس كله �ك

                                                                                الحظنــا أ�ضــا أن أســفار متــى ولوقــا و�وحنــا هــي أ�ضــا أناجیــل رغــم أن نــص هــذه األســفار ال �قــول 
                       �التحدید إنها أناجیل.

  ج -  ١٢
                                                         ر�ما أشرت في إجابتك إلى أن عنوان اإلنجیل یرشدنا إلى كات�ه -  ١٤
                                         نوان السفر الذي �حمله منذ القرن الثاني.  ع  - أ -  ١٦

ً                         الوثائق القد�مة المعروفة (بناًء على أقوال كتب التفسیر).  - ب                               
      الشیخ  -                  �طرس الرسول  ؛   ج  -                    األسقف �اب�اس   ؛   ب  -  أ  -  ١٧
     �طرس  -               مرقس     ؛    ب  -  أ  -  ١٨
                    ال عنــدهم الختـاروا اســم                                                                  السـبب األرجـح انــه قیـل لهـم أن مــرقس هـو الــذي كت�ـه. لـو كــان الكاتـب مجهـو  -  ١٩

                                أحد الرسل ولم یختاروا اسم مرقس.
                                                                                       یبدو أن مرقس، �الرغم من انه لم �كن رسوال، قد ورث االحتـرام الـذي كـان یتمتـع �ـه �طـرس الرسـول،  -  ٢٠

                               وانه دون اإلنجیل كما رواه �طرس.
       إجابتك -  ٢١
       إجابتك -  ٢٢
       إجابتك -  ٢٣
       إجابتك -  ٢٤
                                                     ة �سوع وتعال�مه، موته وق�امته كما رواها شهود الع�ان.                            �كتا�ة قصة اإلنجیل، رسالة ح�ا -  ٢٥
       إجابتك -  ٢٦

 األجو�ة
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 الرا�ع الیوم األول األسبوع

 
                       بنها�ة هذا الدرس سوف: 

                         تحدد المخطط العام للسفر.  - ١
           غرض السفر.      تحدد  - ٢
 
 
 
 

                                                      تقوم أوال بتدو�ن األفكار الرئ�ســـــــ�ة التي تود تقد�مها. فما      أنك                           عندما تعد موعظة، أغلب الظن 
                                                                          تختاره �عنا�ة من هذه األفكار وتضعها في ترتیب معین، هذه القائمة تسمى مخططا.

         التي یود    ة    ً                                                                         غال�ًا ما �فعل الكاتب الشيء نفسه عندما یؤلف كتا�ه. إذ �قرر سلفا أفكاره الرئ�س�
    اب.                          هذه القائمة تسمى مخطط الكت   –                                                  عرضها، وهو یختارها �عنا�ة، ثم یرتبها �طر�قة معینة 

                                                                                  لكي تقوم بتحلیل رســــــــالة واعظ، أنت تحتاج أن تدون أفكاره الرئ�ســــــــ�ة، أو نقاط موعظته فإن 
                ٕ                                                              انتبهت �عنا�ة، وٕان هو قدم رســــالته بوضــــوح ســــتنتهي إلى نفس المخطط الذي اســــتخدمه عند 

         اد عظته.   إعد
                                                                             لكي تفهم إنجیل مرقس تحتاج أن تســـجل األفكار الرئ�ســـ�ة التي �عرضـــها، وســـتنتهي �مخطط 

                                          للسفر، وهذا المخطط س�كشف لك رسالة الكاتب.
                                                                                    ست�اشر في هذا الفصل بتحلیلك الذاتي لبن�ة إنجیل مرقس. من الضروري عند الق�ام �الدراسة 

                                        كي یدرســــه ضــــمن معط�اته الذات�ة، ومخطط أي                                          االســــتقرائ�ة أن ینت�ه المرء إلى بن�ة الســــفر ل
                                      كتاب هو مرشد واضح ومهم لمعرفة رسالته.

 
                                                                               إن كان مرقس قد كتب ســــــفره وهو �حمل أفكارا معینة في ذهنه علینا أن نكتشــــــف ماه�ة هذه   - ١

                                                                             األفكار. إن هو وضـــــــــــــع هذه األفكار في ترتیب أو بن�ة معینة بهدف تقد�م رســـــــــــــالته، علینا 
                                                                  أو ذلك الترتیب. سنقوم ف�ما �عد بوضع قائمة كاملة ألفكار الكاتب �شكل                    اكتشاف تلك البن�ة

                                         منظم. هذه القائمة تسمى _________________
 
                                                                            سنحاول في هذا الدرس أن نصنع مخططا عاما جدا فقط إلنجیل مرقس. ونقطة انطالقنا هي   - ٢

              ذا العنوان أن            ). یخبرنا ه   ١:١                                                  المعلومات التي اكتشـــــــــــــفناها في العنوان األصـــــــــــــلي في (مرقس
                                              السفر �علن رسالة عن _________________________
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 ١٦ 

 ٤الیوم  ١األسبوع 

                                                             قراءتك لإلنجیل، على وجه التقر�ب النقاط الرئ�س�ة لهذه الرسالة.        من خالل         أنت تعرف   - ٣
                                             یتحدث إنجیل مرقس عن مولد �سوع وحداثته؟ _____    هل - أ

                                            یتحدث عن مظهر �سوع الخارجي أو ثقافته؟ _____    هل - ب
      _____    )؟                                   یتحدث عن خدمة �سوع (تعال�مه وأعماله    هل - ج
                         یتحدث عن موت �سوع؟ _____    هل - د
                           یتحدث عن ق�امة �سوع؟ _____    هل -  هـ

 
                                                                           لو طلــب إل�ــك أن تلخص إنجیــل مرقس في جملــة واحــدة ســـــــــــــتقول أن اإلنجیــل یخبرنــا عن       - ٤

                                      _______ �سوع __________ و __________ 
 
                                                   ابن هللا، ولكن ثمة شـــــيء في قصـــــته یدعو للغرا�ة ال بل یبدو                           جاء في العنوان أن �ســـــوع هو   - ٥

                                            متناقضا مع هذا الوصف. نحن ال نتوقع ابن هللا أن:
                   �علم و�صنع معجزات.   -         (   )  أ 

               �موت على صلیب.   -       (   ) ب   
                �قوم من األموات.   -       (   ) ج

 
     واها          لب كما ر                                                                 "�ســـوع المســـ�ح ابن هللا قد صـــلب" هذه رســـالة ســـفر مرقس المذهلة. حادثة الصـــ  - ٦

                                                                                مرقس في إنجیل�ه تضــــــم بین ثنا�اها مؤامرة الیهود، والعشــــــاء األخیر، والتســــــل�م ودهن جســــــد 
                                                   الخ. هذه كلها تجدها في اإلصحاحین __________________  …      �سوع 

 
                                           قصة الق�امة ترد في اإلصحاح ________________  - ٧

                  ت ______________                                                       أما خدمة �سوع التي س�قت موته وق�امته فتجدها في اإلصحاحا
 
                                                                        لنعد إلى اإلصـــــحاح األول. ســـــتجد أن مادة هذا اإلصـــــحاح ال تتحدث كلها عن خدمة �ســـــوع   - ٨

                                                                                  الفعل�ة. إنه یبدأ �معلومات مهمة عن �ســـــوع ثم �ســـــرد لنا كیف ابتدأ �ســـــوع خدمته في منطقة 
        الجلیل.

                                                  بدقة الشاهد لبدء خدمة �سوع ______________________      أذكر -  أ   
                                                 قة الشاهد لختام خدمة �سوع ______________________  بد      أذكر - ب

 
                                                                         مقدمة إنجیل مرقس تجدها في األعداد االفتتاح�ة، أي األعداد من _______________  - ٩
 

                                                                     واآلن راجع األفكار أو األقسام الرئ�س�ة إلنجیل مرقس وسجل الشاهد لكل منها:  -  ١٠
                                المقدمة _______________________      مرقس -  أ   

                             سوع ________________________ �      خدمة - ب
                               �سوع _________________________     موت - ج
                               �سوع _________________________       ق�امة - د

                                                                         راجع ما كتبت في حلقة الدرس، شــــــر�طة أن تكون قد أنهیت مخططك الشــــــخصــــــي أوال. هذا 
                                                                          مخطط عام إلنجیل مرقس، وهو مبني على تحلیل ســطحي ألفكار الكاتب الرئ�ســ�ة. ســندرس 

                                     �ما �عد بن�ة إنجیل مرقس �أكثر تدقیق. ف
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 ٤الیوم  ١األسبوع 

                                                                                       لقد ابتدأنا في هذه الدروس دراستنا االستقرائ�ة إلنجیل مرقس. بدأنا �قراءة النص وسألنا ثالثة   -  ١١
                                                                         أسئلة أساس�ة حوله. أجب �كلماتك الخاصة و�شكل مختصر على هذه األسئلة الثالثة:

                                                نوع من األدب في سفر مرقس؟ ______________________    أي -  أ   
                                         خلفیته التار�خ�ة؟ ______________________     حدد - ب
                                  نوع بنیته؟ ______________________    ما - ج

                                                                                 تذكر أن هذه األســــــــئلة الثالثة تعیننا ف�ما نبدأ الدراســــــــة االســــــــتقرائ�ة ألي من أســــــــفار الكتاب   -  ١٢
                      ر دراستنا إلنجیل مرقس.                               المقدس، وسنستمر في استخدامها عب

                                                                      هذه األسئلة ضرور�ة في الدراسة االستقرائ�ة ألنها ________________________
_____________________________________________________                                                      

 
                                                                           ســــتدرس في الجزء الثاني من هذا الدرس وفي دروس الحقة إحدى الخطوات االســــتهالل�ة في 

                                                           فصیل. تعرفنا في الیوم الثالث من األسبوع األول على نوع األدب،                          الدراسة االستقرائ�ة �أكثر ت
                                                   وسنتعمق في طب�عة فصول محددة من السفر في دروس الحقة.

 
                                                            اشرح كیف استخدمنا المنحى االستقرائي الكتشاف نوع أدب سفر مرقس.  -  ١٣

 ______________________________________________________ 
 

                                               إلى أن كلمة "إنجیل" تفید معنى رسالة ینادى بها.               أشرنا ف�ما سبق   -  ١٤
 هدف سفر مرقس هو __________________________________________

 
                                                                        في اســـــــتقصـــــــائنا للتعرف على كاتب الســـــــفر تعرفنا على األشـــــــخاص الذین كان مرقس على   -  ١٥

                                                             عالقة وث�قة بهم، وهم ________________________________________
 

؟ كیف عملت عالقته �الرسل وغیرهم على ءهؤالالمعلومات التي استقاها مرقس من  ما هي -١٦
 إعداده لكتا�ة إنجیله؟ ___________________________________________

 ______________________________________________________                                                       
 

        ائال عنـــــه                                                        أعطى األســـــــــــــقف �ـــــاب�ـــــاس، في القرن الثـــــاني، وصـــــــــــــفـــــا لمرقس اذ كتـــــب قـــــ  -  ١٧
                               أنه:"________________________"

 
                                                                               أذاع �طرس والرســـل اآلخرون رســـالة، ووعظ المؤمنون األولون هذا اإلنجیل بینما حمله بولس   -  ١٨

                                                    ومرسلون آخرون في طول اإلمبراطور�ة الرومان�ة وعرضها. 
ّ                                                                         دّون ال�شیرون متى، ومرقس، ولوقا، و�وحنا هذا اإلنجیل ك�ما تواصل الكن�سة نشره.   

                  كتب مرقس إنجیل�ه؟       لماذا -  أ 
______________________________________________________                                                       

                 أین جاء بإنجیله؟    من - ب
______________________________________________________                                                       
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 ١٨ 

 ٤الیوم  ١األسبوع 

 
                                                                               یجب أن نقارن إنجیل مرقس مع إنجیل الكن�ســة األولى أو إنجیل �طرس كما وردت في العهد   -  ١٩

        الجدید.
     فیهـــا                                                                    أین نجـــد إنجیـــل �طرس مبینـــا في العهـــد الجـــدیـــد؟ ســـــــــــــم ثالثـــة أســـــــــــــفـــار مختلفـــة ورد 

_ _____________________________________________________                                                      
   هي    –                                                                          من أبرزها أهم�ة مواعظ �طرس في سفر أعمال الرسل. ا�حث عن هذه الشواهد ودونها 

                  ، �عضها مختصر جدا                  من سفر أعمال الرسل    ١٠ - ٢                        خمسة مقاطع بین اإلصحاحات 
______________________________________________________                                                       

                                                                    تأكد من أن تعثر على هذه المقاطع قبل الشروع في إجا�ة األسئلة التال�ة:
                                                             �عد قراءة مواعظ �طرس في سفر األعمال، قارن إنجیله بإنجیل مرقس.  -  ٢٠

          (أوجز)       �سوع؟    عن      �طرس       رسالة    هي    ما -  أ   
__________          ___________________________________________                                            

        �سوع؟    عن      مرقس     كتب      ماذا - ب
_____________________________________________________                                                      

      إلى      مرقس      أشــــار    هل  .       القد�م       العهد       نبوات     حقق      �ســــوع    أن     إلى        مواعظه    في      �طرس      أشــــار - ج
  .      مرقس       إنجیل    من      تقدم    ما     على      مثاال        . أذكر             _____________       ذاته؟       الشـــــــــــــيء

___________________________________________________                                                    
___________________________________________________                                                    

 
     وعن           خدمة �ســـــوع    عن         یتكلمان       كالهما  .     واحد      مرقس   ٕ     وٕانجیل      �طرس       إنجیل    أن        الواضـــــح    من  -  ٢١

      �طرس       مواعظ      تبین  .             العهد القد�م        لنبوات      �ســـــــــوع       تحقیق     إلى      �شـــــــــیر       كالهما  .        وق�امته      موته
         رئ�س�ة     ارة  ع�       واكتب         التال�ة         الشواهد      راجع  .        كل منها       نها�ة    في      س�ما    وال        إنجیله     غرض       بوضوح

            مستمع�ه:    من      �طرس        یتوقعه        ما كان        توضحان        اثنتین    أو
         الخطا�ا"        لغفران    ...         واعتمدوا        "تو�وا  )   ٣٩ -    ٣٨:٢     أعمال ( -  أ      

 _________) ___________________________________١٩:٣أعمال(-ب
 ) ____________________________________________١٢:٤أعمال(-ج
 ) ____________________________________________٣١:٥أعمال(-د 
                                             ) __________________________________________     ٣٤:١٠     أعمال ( -  هـ
 

        مواعظه؟      ألقى       لماذا  .     �طرس       إنجیل     غرض        الخاصة         �كلماتك     لخص      واآلن   
______________________________________________________                                                       

           �فعلوا؟    أن         مستمع�ه    من      توقع      ماذا
______________________________________________________                                                       
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 ٤الیوم  ١األسبوع 

 
         والخالص                وغفران الخطا�ا        التو�ة     إلى       الناس      دعوة    هو      �طرس       إنجیل     غرض    أن       واضـــحا      یبدو  -  ٢٢

  .     سوع �       رسالة     نشر    من       األولى             غرض الكن�سة     نفس     كان     هذا    أن      كذلك       واضحا      �بدو    . و        �المس�ح
       أعمال   ر  ســــف    في     هذه        مواعظه      دونت     وقد       األولى         للكن�ســــة       قائدا       �صــــفته        رســــالته      �طرس      ألقى

      مرقس؟       إنجیل     غرض    هو    ما  .      األولى         الكن�سة              �صفتها رسالة       الرسل
 ______________________________________________________                                                       
 
   .      الدرس      حلقة    في        إجابتك      لطرح      تعدا  مس    كن   
 

      �جب  و      مهم       ال�حث       أســـلوب  .        المرحلة     هذه     حتى      مرقس     ســـفر        لطب�عة       �حثنا      نلخص      دعنا      واآلن  -  ٢٣
        األصـــــلي         العنوان       تحوي   )  ١ : ١    مرقس (    أن     أوال         اكتشـــــفنا  .      بنفســـــك      شـــــرحه     على       قادرا       تكون     أن

       رســـالة   ل      واإلنجی  .   هللا"     ابن         المســـ�ح،             "إنجیل �ســـوع    هو       الســـفر     �أن      �صـــرح         العنوان     هذا  .      للســـفر
      لقد  .     �طرس    ان   بلســ        الناطق       �صــفته        إنجیله     كتب      مرقس    أن       ثان�ا         اكتشــفنا   .   بها       ینادى    أن       ین�غي

  .       دونها      التي        رسالته      منهم        واستلم        حم�مة،       معرفة       األولى         الكن�سة    من       آخر�ن       وقادة          عرف �طرس
    ص     والخال            إلى التو�ة       الناس      دعوة    هي         مواعظه،    في      �طرس        أوضحها     كما          الرسالة،     هذه     غرض

     .    لسفر ا     هذا       ببن�ة       یرت�ط      مرقس     سفر       طب�عة    في       �حثنا    في        الثالث       الوجه   .      المس�ح    في
   .     مرقس       إنجیل         محتو�ات     حول        مقتض�ة        بدراسة      قمنا      أننا      تذكر 

                           __________________________    عن       السفر       یتحدث  )  ١ : ١    مرقس (      �حسب -  أ   
                         ________________________         المس�ح؟      �سوع    عن      مرقس       إنجیل        یخبرنا      ماذا - ب  

 
       �سوع    هل  أ     عن         معلومات     ف�ه     نجد    أن       نتوقع      لكنا       �سوع،      ح�اة      سیرة      كتاب      مرقس       إنجیل     كان    لو  -  ٢٤

    ٕ   وٕالى        شــخصــیته  و          الخارجي        ومظهره          وهوا�اته         وعاداته        ودعوته         وثقافته       البیت    في        وح�اته        ومولده
   .       هنالك    ما
                            ___________________________       األمور؟      هذه    عن      مرقس       إنجیل        �طلعنا      ماذا - أ  

       ______       �سوع؟      ح�اة      سیرة      كتاب     إذن      مرقس       إنجیل    هل - ب
 

   .        المس�ح      �سوع    عن           انه إنجیل  .       المس�ح      �سوع     شخص    عن    هو      مرقس     سفر     فإن       ولذلك  -  ٢٥
                                    ___________________________________       �سوع؟    هو     عمن        یخبرنا       فماذا - أ  

                                   __________________________________       �سوع؟      فعله     عما        یخبرنا       وماذا - ب
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 ٢٠ 

 ٤الیوم  ١األسبوع 

 
  .  له       العام        المخطط    أو           (األساس�ة)        األصل�ة       السفر      بن�ة      اذكر         الختام،    في  -  ٢٦

 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 ______________________________________________________                                                       
 

        اإلنجیل؟     غرض    هو    ما
______________________________________________________                                                       
______________________________________________________                                                       

_______________               _______________________________________                                        
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      مخططا  - ١
                  �سوع المس�ح ابن هللا  - ٢
    نعم   -             نعم   ؛   هـ    -             نعم   ؛    د    -          ال   ؛   ج    -          ال   ؛   ب    -  أ   - ٣
                          خدمة   ؛    موته ؛ ق�امته  - ٤
  ب  - ٥
١٥ -  ١٤  - ٦   
       إجابتك  - ٧
       إجابتك  - ٨
       إجابتك  - ٩

   ٢٠ -    ١:١٦ -     ؛   د             ٤٧:١٥ -    ١:١٤   -        ؛     ج            ٣٧:١٣ -    ١٤:١   -       ؛    ب     ١٣ -   ١:١   -  أ   -  ١٠
       إجابتك  -  ١١
                                                     تمكننا من أن ندرس الكتاب المقدس ضمن معط�اته الذات�ة.  -  ١٢
          ّ      )، الذي �عّبر عن    ١:١                                                              اتجهنا إلى النص ذاته واكتشــــــــفنا عنوان الســــــــفر كما هو مدون في (مرقس  -  ١٣

                 كون السفر إنج�ال.
         ح أبن هللا.                             أن ینادى برسالة عن �سوع المس�  -  ١٤
                                                �طرس، بولس، برنا�ا وقادة آخرون من الكن�سة األولى  -  ١٥
                                                                                     لقد ســـمعهم �ســـردون قصـــة �ســـوع المســـ�ح مرارا وتكرارا، �كلمات أخرى كانوا ینادون برســـالة �ســـوع   -  ١٦

                         المس�ح، ابن هللا، �استمرار.
                  الناطق بلسان �طرس  -  ١٧
       إجابتك  -  ١٨
       إجابتك  -  ١٩
       إجابتك  -  ٢٠
       إجابتك  -  ٢١
       إجابتك  -  ٢٢
  .       وق�امته       وموته       خدمته   -        ؛     ب           .  هللا     ابن        المس�ح      �سوع   -  أ   -  ٢٣
  ال   -  ب                      تقر��ا       ؛          شيء   ال   -  أ   -  ٢٤
       إجابتك  -  ٢٥
       إجابتك  -  ٢٦
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