
 

 

 

 

 دراسة الكتاب المقدس
 العھد الجدید 

 

 

 

ْمنِي، فَأُنَاِجَي بِعََجائِبِكَ  ) 119( مز   َطِریَق َوَصایَاَك فَّھِ   

 یمكنك تنزیل الدراسة من موقع كنیسة أبوسیفین

 أو الحصول على نسخ مطبوعة من مكتبة الكنیسة

 لمزید من األستعالم رجاء التواصل مع

0414914739عزت زكي ..   

ezzatzaky@hotmail .com 

 

 

 

 

 



 دراسة انجیل متى و انجیل مرقص

 
 رحلة في انجیل متى :

ھو أول اسفار العھد الجدید وأطولھا من ناحیة عدد األصحاحات  +      

منذ ان د الملك قادما من نسل داو+    كتبة متى البشیر للیھود أو بمعنى أدق للمتنصرین من الیھود بخصوص ملك الیھود الذي انتظرة الیھود   

بُّ إِلُھَك نَبِی�ا ِمْن َوَسِطَك ِمْن إِْخَوتَِك ِمثِْلي. لَھُ تَْسَمعُونَ تنبأ عنة موسى النبي :          ) وعلى مدار جمیع انبیاء العھد  18.. (تث  یُِقیُم لََك الرَّ  

القدیم ولھذا السبب توجد في أنجیل متى أقتباسات كثیرة من العھد القدیم ووصل عددھا حوالي أربعین أقتباس.          

ومن أول آیة یعلن حقیقة ان یسوع المسیح ھو أبن داود وأبن إبراھیم ثم یتتبع  بسلسلة األنساب +    ولنفس السبب یبدأ متى البشیر األنجیل   

كما یعرفون . ل بعد جیل حتى یؤكد للیھود أن یسوع ھو المسیا المنتظر من نسل داود تسلسل النسل جی        

فترة حیاة   أحداث میالدیة واألنجیل یغطي معظم  70و  60+    الكاتب ھو متى ومعنى األسم ھو " عطیة اللة " وزمن الكتابة ما بین سنة    

المسیح على األرض .         

بعظات السید المسیح المتعددة ، وھو في ذلك یختلف عن أنجیل مرقص الذي تمیز بسرد معجزات كثیرة للرب ، أما +    یتمیز أنجیل متى   

وفي النھایة أنجیل یوحنا انفرد بذكر عدة لقائات للمسیح مع العدید من الناس . أنجیل لوقا فقد تمیز بذكر الكثیر من أمثال السید المسیح         

مجئ المسیح ودعوتة للتوبة         12اصحاح     –  1اصحاح   +    تقسیم السفر :      

رفض الملكوت والملك ثم الصلب والقیامة         28اصحاح   – 13اصحاح                              

   من األصحاحات  داود الموعود بة في كل نبوات العھد القدیم ... وبدایة +    في العشرة أصحاحات األولى یقدم السید المسیح نفسة كأبن 

نشاھد تحول السید  13نرى كمیة المواجھة والرفض من الشعب الیھودي ومن قیادتة للسید المسیح ومع بدایة اصحاح     12و  11       

من الیھود إلى شعوب األمم األخرى  المسیح         

بعد ان انتھى القدیس متى من كتابة األنجیل یدأ یبشر بة في داخل اسرائیل ثم انطلق ألنطاكیة لیبشر ومن ھناك إلى باقي األمم .     +  

ألنجیل ، وھذا التعبیر تردد أكثر من خمسین مرة في  وتكلم عنة بكثرة فى كل ا ) ملكوت السماوات(+    رسالة انجیل متى تدور حول   

   ، وھو ملكوت وضع أساسة السید المسیح بمیالدة وسط البشر وھو حاضر اآلن في شكل الكنیسة التي تنمو باستمرار ویكتمل  األنجیل      

نھایة األیام برجوع غیر التائبین إلى حظیرة الخراف .في         

 +    تأمالت  : 

بُّ ، كان أول سؤال في العھد القدیم ھو :    )2: 2.. (مت  أَْیَن ُھَو اْلَمْولُوُد َمِلُك اْلیَُھوِد؟بینما أول سؤال في العھد الجدید ھو :          فَنَاَدى الرَّ  

د القدیم تمت إجابتة في أنجیل متى لیقدم لنا آدم الجدید الذي فیة  ھكما لو كان سؤال الع) ،   9:   3.. (تك  اِإللھُ آَدَم َوقَاَل لَھُ: أَْیَن أَْنَت؟        

) تمیزت بتكرارھذا التعبیر (عاش و مات ) ألن في آدم األول 5( تك نسل شعب اللة ، ونالحظ في سلسلة أنساب سفر التكوین بدایة         

یعیش الجمیع ألنھا   ألن في المسیح ( آدم الجدید )مة (مات) ) ال تذكر كل 1یموت الجمیع أما في سلسلة أنساب السید المسیح (مت         

).  5كو 2(   إِذًا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ فَُھَو َخِلیقَةٌ َجِدیَدةٌ بدایة جدیدة لخلیقة جدیدة ..           

تمیزت ھذة السلسلة بوجود أسماء لبعض النساء التي قد تدور  +    بعض المالحظات على سلسلة األنساب للسید المسیح في انجیل متى :   

حولھم بعض الشبھات كمثال : ثامار (الزانیة) و راحاب (الزانیة) و راعوث (الموآبیة) و بتشبع (الزانیة) .. فما ھي الرسالة التى         

ما جاء المسیح لیخلص البشر.  وراء ذلك ؟ .. لوال خطایا البشر         
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) أن ھناك ثالثة أجیال مفقودة وھم ( أخزیا و یؤآش و أمصیا ) مابین یورام وعزیا مثلما   8: 1نالحظ في سلسلة األنساب في (مت +      

) وھذة األجیال الثالثة لھم عالقة بعثلیا المرأة الشریرة أبنة آخاب الملك الشریر فھذا األسقاط من سلسلة 11،12:  3أخ 1نقرأ في (         

.. فقد تم إسقاط   َویُوِشیَّا َولََد یَُكْنیَا َوإِْخَوتَھُ ِعْنَد َسْبيِ بَابِلَ )  11:  1نفس الشئ في (مت  وقد  ألجیال شریرة . األنساب ھو إسقاط متعمد           

أشرار . متعمد لثالثة أجیال وھم یھوآحاز ویھویاقیم وصدقیا .. وكلھم ملوك          

) 30:  22..ھذا لیس فیة تعارض مع ما جاء في نبوة (أر  َوبَْعَد َسْبيِ بَابَِل یَُكْنیَا َولََد َشأَْلتِئِیَل. َوَشأَْلتِئِیُل َولََد َزُربَّابِلَ ) : 12:  1في (مت +      

ُجَل َعِقیًما، َرُجالً الَ یَْنَجُح فِي أَیَّامِ ِھ، ألَنَّھُ الَ یَْنَجُح ِمْن نَْسِلِھ أََحٌد َجاِلًسا َعلَى ُكْرِسّيِ َداُوَد َوَحاِكًما بَْعُد فِي   : اْكتُبُوا ھذَا الرَّ بُّ        ھَكذَا قَاَل الرَّ

فھذا كان من ناحیة ان یأتي من نسلة من یجلس على العرش فھذا تم ومازال ساریا حتى یومنا لحالي .. حتى زربابل حفید  .  .یَُھوذَا         

من والي ینوب عن ملك فارس . یكنیا لم یكن أكثر          

) وھو یحاول دائما 3الشیطان یعرف تماما كل المكتوب من نبوات في الكتب ومنذ ان عرف ان نسل المرأة سیسحق رأس الحیة (تك     +  

،   التخلص من نسل المرأة الیھودیة .. وقد كان أمر ھیرودس بقتل جمیع الصبیة في بیت لحم ھي آخر ھذة المحاوالت من الشیطان        

، ثم عن طریق عثلیا التي حاولت إبادة كل النسل الملكي  ومن قبلھا حاول الشیطان عن طریق فرعون إبادة كل ذكور الشعب العبراني        

عدھا حاول ھامان إبادة كل شعب یھوذا في ارض السبي في وقت أستیر. ومن ب        

َوأَتَى َوَسَكَن فِي َمِدینٍَة یُقَاُل لََھا  ویقول الكتاب : ولكنھا أستقرت في الناصرة +    بعد موت ھیرودس رجعت العائلة المقدسة إلى إسرائیل   

. وفي الحقیقة لن تجد في األنبیاء من قال ھذا صراحة ، لكن  )  2.. (مت   بِاألَْنبِیَاِء: «إِنَّھُ َسیُْدَعى نَاِصِری�ا»نَاِصَرةُ، ِلَكْي یَتِمَّ َما قِیَل         

أنة ( الغصن ) : حقیقة األمر ان كلمة ( ن ا ز ا ر ا ) في اللغة العبریة تعني ( غصن) ، وبالفعل تكلم الكثیر من األنبیاء عن المسیح         

    ) 8:  3) ، ( زك  12:  6) ، ( زك   15:  33) ، ( ار  5:   23) ، ( ار  2:  53، ( اش )   1:  11)  ، ( اش   2:  4ر : ( اش أنظ       

)  53(اش  ُمْحتَقٌَر َوَمْخذُوٌل ِمَن النَّاِس أو قد تعني ان المسیح سیأتي من منطقة الجلیل المحتقرة من الیھود وتنطبق علیة نبوة اشعیاء :         

تال نعلم الكثیرعن حیاة السید المسیح قبل ان یعتمد ویبدأ خدمتة في سن الثالثین ولك من الواضح أنھا كانت فترة أنشغال تام باللة وثبا+      

)  3.. ( مت  ھذَا ُھَو اْبني اْلَحبِیُب الَِّذي بِِھ ُسِرْرتُ كامل في محبتة والدلیل على ھذا ھو ما أعلنة الرب نفسة في وقت المعمودیة :         

 +    یقول الكتاب أنة أصعد إلى الحبل في البریة لیجرب من أبلیس (مت 4) ، فھى لم تكن مجرد فترة سكون وھدوء أو خلوة روحیة لكنھا 

فَبَْعَد َما َصاَم أَْربَِعیَن نََھاًرا  ) :  2:  4، لكن الكتاب ال یذكر لنا إال أحداث الیوم األخیر فقط (مت نھارا ولیال فترة حرب شرسة ویومیة           

ان األحتیاج الجسدى ھو بوابة الدخول لتدمیرة روحیا عن طریق شھوة الجسد.. فالشیطان یعرف عن األنسان    َوأَْربَِعیَن لَْیلَةً، َجاَع أَِخیًرا        

ھوة العیون وتعظم المعیشة لقد جرب ھذا مع آدم وحواء ونجح وكرر نفس األسلوب على مدى تاریخ البشریة ونجح . وش        

) یسمع الناس وألول مرة مفاھیم جدیدة عن طرق التعامل مع بعضھم ویتكلم الرب لیس عن الخطیة  5في العظة على الجبل (مت     +   

اتھا .. وألن القتل دائما یسبقة الغضب فیكون من الحكمة عالج الغضب أوال .. وألن الزنا  ولكن عن أصل الخطیة وجذورھا ومسبب        

فلن یتوقف الزنا طالما استمرت النظرة الشھوانیة .. وھكذا یرتقي الرب بأنسانیة الناس حتى یمكنھم عالج یأتي نتیجة شھوة في القلب         

    جذور الخطیة أوال وبذلك لن یخطئ.      

في ھذة العظة أیضا یكشف اللة عن أھمیة وجود ترتیب وأولویات في حیاتنا .. وھذة ھي نظرة اللة .. العبادة للة تأتي في الترتیب الثاني     +  

ْم قُْربَانَكَ  (مت5)   الً  اْصَطِلْح َمَع أَِخیَك، َوِحینَئِذٍ  تَعَاَل َوقَّدِ        ویسبقھا أوال التصالح مع اآلخرین : فَاتُْرْك ُھنَاَك قُْربَانََك قُدَّاَم اْلَمْذبَحِ، َواْذَھْب أَوَّ

هُ،  وطلب الغذاء والكساء وكل مستلزمات الحیاة تأتي في الترتیب الثاني ویسبقھا أوال طلب ملكوت اللة         الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ  

) وقبل تصحیح أخطاء اآلخرین وسلبیاتھم الواضحة ، علیك أوال وقبل أي شيء أن تتواجة مع أخطائك 33:   6(مت  َوھِذِه ُكلَُّھا تَُزاُد لَُكمْ         

2 



الً اْلَخَشبَةَ ِمْن َعْینَِك، َوِحینَئٍِذ تُْبِصُر َجیًِّدا أَْن تُْخِرَج اْلقََذى ِمْن َعْینِ والسلبیات في حیاتك انت : الشخصیة         أَِخیَك! یَا ُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ  

) .  7ى مت  (        

وتھدیدھا لحیاتة .. وقدیما أیضا حزن یونان بعد ان نجحت خدمتة وتابت ومطاردة ایزابیلقدیما حزن أیلیا بسبب فشل الخدمة +      

، وفي اآلیة التالیة تشعر بحوار  عن خطایاھا .. وھنا السید المسیح فرح وتھلل بالروح بعد تعنت مدن اسرائیل ورفضھا لة نینوى         

   فِي ذِلَك اْلَوْقِت أََجاَب یَُسوُع َوقَاَل: «أَْحَمُدَك أَیَُّھا اآلُب َربُّ السََّماءِ لجمیع األمم : غیر مسموع من األب یكشف الخالص المعد       

ةُ أََماَمكَ ألَنََّك أَْخفَْیَت ھِذِه َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُھَماِء َوأَْعلَْنتََھا ِلألَْطفَاِل. نَعَْم أَیَُّھا اآلُب، ألَْن ھَكذَا   َواألَْرِض،          11مت َصاَرِت اْلَمَسرَّ

 +    فِي ذِلَك اْلیَْومِ  َخَرَج یَُسوُع ِمَن اْلبَْیتِ  َوَجلََس ِعْنَد اْلبَْحرِ  .. ( مت 13 : 1 ) ھنا نقطة التحول في خدمة السید المسیح .. ذلك الیوم

   من تعنت القادة ورفض مدن الیھود لخدمتة .. وخروج المسیح من البیت یعني خروجة من   12مقصود بة ماحدث في اصحاح       

الَّةِ  .. (مت 15) . وجلوسة عند البحر یعني الذھاب إلى األمم           دائرة شعب اسرائیل : لَْم أُْرَسْل إِالَّ إِ لَى ِخَراِف بَْیِت إِْسَرائِیلَ  الضَّ

ةً یُْخِطُئ إِلَيَّ أَِخي َوأَنَا أَْغِفُر لَھُ؟ َھْل إِلَ ) :  21:  18+    سؤال بطرس للرب في (مت  ، َكْم َمرَّ ى َسْبعِ  ِحینَئٍِذ تَقَدََّم إِلَْیِھ بُْطُرُس َوقَاَل: «یَاَربُّ  

اٍت؟»        لما   ، وكان ذلك بناء على فھمھم الخاطئ.. مبني على أساس تقلید سائد بین الیھود أن المغفرة واجبة حتى ثالث مرات   َمرَّ  

: «ِمْن أَْجِل ذُنُوِب یَُھوذَا الثَّالَثَِة َواألَْربَعَِة الَ أَْرجُع َعْنھُ، ألَنَُّھْم َرفَُضوا نَامُ ) :  4:  2جاء في نبوة عاموس (عا        بُّ وَس هللاِ َولَمْ ھَكذَا قَاَل الرَّ  

فكان تصحیح السید المسیح لھذا الفھم الخاطئ مبني على أساس عدم وجود أي حدود للغفران ، وأید كالمة  ..  یَْحفَُظوا فََرائَِضھُ          

یعتبرة الرب) ونالحظ ان ما نسمیة نحن ( أخطاء اآلخرین في حقنا ) 23:  18في (مت بمثل الملك الذي أراد ان یحاسب عبیدة           

فَھَكذَا أَبِي السََّماِويُّ یَْفعَُل بُِكْم إِْن لَْم تَتُْرُكوا ِمْن قُلُوبُِكْم ُكلُّ َواِحٍد ألَِخیھِ   : ) 35:   18قلوبنا (مت مجرد (زلة) صغیرة البد ان نتركھا من          

        َزالَتِِھ.  ..    

اھتماما  وأھتمت بھا البشائر األربعة+    أحداث االسبوع األخیر في حیاة السید المسیح تعتبر من أھم أسابیع التاریخ كلة في حیاة البشریة   

كبیرا فنجدھا تمثل ربع انجیل متى وربع انجیل لوقا و ثلث انجیل مرقص و نصف انجیل یوحنا .         

) فسألھم السید المسیح عن معمودیة یوحنا ھل كانت  21(ص  ، بأي سلطان تفعل ھذا ؟ ید المسیح +    سئل رؤساء الكھنة من الیھود الس  

إجابة سؤالھم ، لكنة عاد وقدم إجابة لكل األسئلة للشعبمن اللة أم من الناس فرفضوا إجابة السؤال وبالتالي رفض السید المسیح         

) وفیة كانت إجابة سؤال 28: 21من حالل مثالن ، المثل األول .. رجل لة أبنان (مت البسیط الذي یتابع ھذا الحوار بین الطرفین         

) وفیة كانت إجابة سؤال رؤساء كھنة الیھود للمسیح  33:    21السید المسیح عن المعمودیة ، والمثل الثاني .. صاحب الكرم (مت         

   ي سلطان تفعل ھذا ؟ .. وھو سلطان صاحب الكرم .بأ      

.. لم یستطیع  فَإِْن َكاَن َداُوُد یَْدُعوهُ َرب�ا، فََكْیَف یَُكوُن اْبنَھُ؟ ) عن من ھو المسیح ..  45:  22للفریسیین في (مت  سؤال السید المسیح+      

نجدھا  لیست واردة لدیھم .. وإجابة سؤال السید المسیح ت نظرھم ألیھا  التي أراد المسیح لفالیھود أن یجاوبوا ألن فكرة تجسد اللة          

ْبحِ اْلُمنِیرُ :  )16:  22في ( رؤ        یَّةُ َداُوَد. َكْوَكُب الصُّ .أَنَا أَْصُل َوذُّرِ  

األخیرة والمجئ الثاني للسید المسیح ) ھو أكبر حدیث نبوي في الكتاب المقدس وھي مجموعة نبوات تتعلق بأحداث األیام   24( متى +      

ویمكن تلخیصھا إلى ثالثة مواضیع رئیسیة وھى :         

       مبتدأ األوجاع   :    وتبدأ من عدد 4 وتنتھي في عدد 14 .. وتمثلھا الختوم في سفر الرؤیا

      الضیقة العظیمة :    وتبدأ من عدد 15 وتنتھي في عدد 28 .. وتملھا األبواق والجامات في سفر الرؤیا

       ظھورالمسیح    :    وتبدأ من عدد 29 وتنتھي في عدد 41 

 

3 



) بخروج السید المسیح للمرة النھائیة من الھیكل بعد مواجھة ساخنة مع الفریسیین والكھنة وقادة الشعب ، 24یبدأ ھذا األصحاح (ص     +  

لكتبة والفریسیین والمظھریة في طقوس العبادة وأبطلوا شریعة اللة بتعالیم غریبة ، وختم ریاء وكبریاء ا) وبخ فیھا  23أحداثھا في (ص         

م  70وبالفعل تم خراب الھیكل على ید تیطس الروماني سنة  )38:  23.. (مت  ُھَوذَا بَْیتُُكْم یُتَْرُك لَُكْم َخَرابًا. المواجھة بتلك العبارة :         

َوْیٌل لَُھْم أَْیًضا َمتَى اْنَصَرْفُت َعْنُھْم! ) : 12:    9وفي الخروج النھائي للسید المسیح من الھیكل تحقق حرفیا ماقالة ھوشع النبي في (ھو         

   ) : 15:  24في ( مت   الرب یتكلم عن رجسة خرابأنھا تخص شعب الیھود .. ف) 24یبدو من سرد األحداث في (ص +    

.. وإذا رجعنا إلى نبوة دانیال التي ِلیَْفَھِم اْلقَاِرئُ َمتَى نََظْرتُْم «ِرْجَسةَ اْلَخَراِب» الَّتِي قَاَل َعْنَھا َدانِیآُل النَّبِيُّ قَائَِمةً فِي اْلَمَكاِن اْلُمقَدَِّس «فَ         

بِ َوَعلَى َجنَاحِ األَْرَجاِس  ) : 27:  9أستشھد بھا الرب في (دا       ٌب َحتَّى یَتِمَّ َویَُصبَّ اْلَمْقِضيُّ َعلَى اْلُمَخّرِ .. سنجد ان رجسة الخراب ُمَخرَّ  

      ھذة ھي جزء من مجموعة أحداث تخص الیھود وحدھم : َسْبعُوَن أُْسبُوًعا قُِضیَْت َعلَى َشْعبِكَ  َوَعلَى َمِدینَتَِك اْلُمقَدََّسةِ  ِلتَْكِمیِل اْلَمْعِصیَِة َوتَتِْمی مِ 

ةِ، َوِلَمْسحِ قُ         ْؤیَا َوالنُّبُوَّ ، والمقصود بكلمة (شعبك) ) 24:  9.. (دا  دُّوِس اْلقُدُّوِسینَ اْلَخَطایَا، َوِلَكفَّاَرةِ اِإلثِْم، َوِلیُْؤتَى بِاْلبِّرِ األَبَِدّيِ، َوِلَختِْم الرُّ  

مقدسة) ھو مدینة (أورشلیم) والمعروف أن دانیال أو غیرة من أنبیاء العھد القدیم لمھم شعب دانیال (الیھود) والمقصود بعبارة (مدینتك ال       

یتنبأوا عن كنیسة العھد الجدید أو أحداث النھایة بالنسبة لھا          

 +    أیضا (مت 24: 16) : فَِحینَئٍِذ ِلیَْھُرب الَِّذیَن فِ ي اْلیَُھوِدیَّةِ  إِلَى اْلِجبَالِ  .. تحدد حرفیا المؤمنین من الیھود في األیام األخیرة ، أیضا كالم 

       السید المسیح في (مت 24  : 20) : َوَصلُّوا ِلَكْي الَ یَُكوَن َھَربُُكْم فِي ِشتَاءٍ  َوالَ فِي َسْبٍت،  تظھر بوضوح ان الكالم یخص الیھود فقط الذي

سبب آخر یؤكد ان ماقالة السید المسیح ال ..  یصعب علیة أن یتحرك أو یھرب في السبت ، أما الكنیسة ال شأن لھا بیوم السبت الیھودي         

قُواِحینَئٍِذ إِْن قَاَل لَُكْم أََحٌد: ُھَوذَا اْلَمِسیُح ُھنَا! أَْو: ُھنَاَك! فَالَ تُصَ ) :  23:  24یخص الكنیسة ماجاء في (مت        .. الیوجد مسیحي واحد یتوقع ّدِ  

َجاُل : ألرض ولكن عیوننا شاخصة للسماء من حیث یأتى المسیح في المجئ الثاني ظھور المسیح في مكان ما على ا       َوقَاالَ: «أَیَُّھا الّرِ  

   . لَى السََّماِء»السََّماِء؟ إِنَّ یَُسوَع ھذَا الَِّذي اْرتَفََع َعْنُكْم إِلَى السََّماِء َسیَأْتِي ھَكذَا َكَما َرأَْیتُُموهُ ُمْنَطِلقًا إِ اْلَجِلیِلیُّوَن، َما بَالُُكْم َواقِِفیَن تَْنُظُروَن إِلَى       

أما الیھود فما زالوا في انتظار المسیا وظھورة في مكان ما على األرض لذلك حذرھم السید المسیح         

كالم إلى التالمیذ في ھذا الوقت لیس معناة ان الكالم یخص الكنیسة ، لكن التالمیذ كانوا من الیھود األبرار الذین قبلوا المسیح رباوتوجیة ال+      

.ز سمة الوحش ویقبلون السید المسیح المسیا المنتظر ربا وفادیا  وفادیا ..لھذا فھم أیضا یمثلون البقیة التقیة من الیھود الذین سیرفضون        

)  24:  9( دا أسبوع لدانیال ) تمثل معا األسبوع األخیر من نبوة السبعین  24+    أحداث مبتدأ األوجاع مع أحداث الضیقة العظیمة في (مت   

َوَحَدثَْت َحْرٌب فِي السََّماِء: ِمیَخائِیُل َوَمالَئَِكتُھُ   ) :   7-9:  12وما سیحدث من أحداث في منتصف ھذا األسبوع یتزامن مع ما جاء في ( رؤ         

فَُطِرَح التِّنِّیُن اْلعَِظیُم، اْلَحیَّةُ اْلقَِدیَمةُ اْلَمْدُعوُّ   9نُُھْم بَْعَد ذِلَك فِي السََّماِء.  َولَْم یَْقَوْوا، فَلَْم یُوَجْد َمَكا   8َحاَربُوا التِّنِّیَن، َوَحاَرَب التِّنِّیُن َوَمالَئَِكتُھُ         

طان وتكریس كل قوتة مع ضد .. وھي بدایة تعاون الشی  إِْبِلیَس َوالشَّْیَطاَن، الَِّذي یُِضلُّ اْلعَالََم ُكلَّھُ، ُطِرَح إِلَى األَْرِض، َوُطِرَحْت َمعَھُ َمالَئَِكتُھُ         

المسیح والنبي الكذاب ألضطھاد وتدمیر األتقیاء من شعب الیھود .        
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 رحلة في انجیل مرقس : 
فھو األسم في اللغة الالتینیة .. من عائلة غنیة وكانت  سأما مرقالرسول أحد رسل الرب ، أیضا یسمى یوحنا في اللغة العبریة  س+    مرق  

ثُمَّ َجاَء َوُھَو ُمْنتَبِھٌ :  أمة مریم تمتلك بیتا كبیرا استخدمة الرب أحیانا في اجتماعة بالتالمیذ كما كان یستخدم أحیانا ككنیسة في بدایة المسیحیة         

كانت سطحیة في بدایة معرفتة بالمسیح) ..  12:  12(اع  یُوَحنَّا اْلُملَقَِّب َمْرقَُس، َحْیُث َكاَن َكثِیُروَن ُمْجتَِمِعیَن َوُھْم یَُصلُّونَ بَْیِت َمْریََم أُّمِ  إِلَى         

األمر لكنھا تعمقت بمرور األیام .         

في رسالتة األخیرة إلى تیموثاوس أنة نافع لة في الخدمة خدم مع كال من بولس وبرنابا وجال مبشرا في عدة بالد ، وشھد لة بولس الرسول+      

) ، وربما یكون قد تعرف على المسیح من خالل بطرس11:   4تي 2.. ( لُوقَا َوْحَدهُ َمِعي. ُخْذ َمْرقَُس َوأَْحِضْرهُ َمعََك ألَنَّھُ نَافٌِع ِلي ِلْلِخْدَمةِ         

وقد صاحب بطرس في رحلتة إلى  ) .  13:  5بط 1( تَُسلُِّم َعلَْیُكُم الَّتِي فِي بَابَِل اْلُمْختَاَرةُ َمعَُكْم، َوَمْرقُُس اْبنِي : الذي أعتبرة أبنة في اإلیمان         

  وساعدة في الخدمة وسط الوثنیین روما      

وبینما كان انجیل متى موجة إلى الیھود امیالدیة وبذلك یكون أول البشائر األربعة زمنی 60األنجیل من روما حوالي سنة  سكتب مرق +      

، وألن الرومان یھتمون بمبادئ  كان موجة للرومان لذلك ال یستشھد بكثیر من نبوات العھد القدیم كما فعل متى البشیر فأن انجیل مرقس        

، وعملة والطبیعة بل وحتى على الموتالقوة والعمل لذا تمیز انجیل مرقس بمعجزات كثیرة تظھر قوة وسلطان المسیح على الشیاطین         

المستمر وخدمتة لكل الشعب األصحاء والمرضى الكبار واألطفال بل وخدم الناس في كل مكان داخل البیوت وخارجھا على شاطئ البحر         

)  10.. (مر  ألَنَّ اْبَن اِإلْنَساِن أَْیًضا لَْم یَأِْت ِلیُْخَدَم بَْل ِلیَْخِدَم َوِلیَْبِذَل نَْفَسھُ فِْدیَةً َعْن َكثِیِرینَ  . وبین الزروع ، على الجبال وسھول الجبال         

ار والیكل نالحظ تكرار كلمة (للوقت) بمعنى حاال  +     وألن انجیل مرقس یرسم صورة للسید المسیح أنة العبد النشیط الذي یعمل بأستمر  

(كما في انجیل متى) أومرة) لذلك لم یھتم مرقس بسرد نسب المسیح كملك من نسل داود  40بطریقة ملفتة في ھذا األنجیل (أكثر من          

ات وانجازات ھذا العبد النشیط .كأنسان من نسل آدم (كما في انجیل لوقا) لكنة أھتم أكثر بسرد سلسلة طویلة من معجز         

ذھب القدیس مرقس إلى مصر وأسس فیھا الكنیسة القبطیة التي صارت من الكراسي الرئیسیة في بدایة الكرازة كما أسس مدرسة الالھوت +      

من شھر مایو بھذا الیوم 8یستنا یوم وتحتفل كنفي األسكندریة لمحاربة االفكار الوثنیة وقد حاربة الوثنیین بشدة وانتھى األمر بأستشھادة           

خدمة المسیح في الجلیل                 10اصحاح   -   1اصحاح     +     تقسیم السفر :        

رفض المسیح من أورشلیم                  16اصحاح   -   11اصحاح                               

)   ) تمت في منطقة (الجداریین 5ص نالحظ ان معجزة السید المسیح ألخراج مجموعة كبیرة من الشیاطین من شخص مجنون في (     +  

) تمت في بلدة (الجرجسیین ) واألختالف راجع ألن انجیل متى یشیر إلى مدینة   8(ص في حین ان نفس المعجزة في انجیل متى         

مرقس فیشیر إلى المنطقة كلھا التي المدینة جزء منھا .  صغیرة أما في انجیل        

فََطلََب إِلَْیِھ ُكلُّ الشَّیَاِطینِ قطیع الخنازیر :  +    نالحظ أیضا في العجزة السابقة ان السید المسیح استجاب لطلب الشیاطین وسمح لھم بالدخول في    

فَاْبتََدأُوا یَْطلُبُوَن إِلَْیھِ بأن یخرج من عندھم : وأیضا استجاب لطلب أھل البلدة  ..  اْلَخنَاِزیِر ِلنَْدُخَل فِیَھا».  فَأَِذَن لَُھْم یَُسوعُ «أَْرِسْلنَا إِلَى قَائِِلیَن:          

ا َدَخَل السَّ .. ولكن عندما طلب الرجل الذي شفي أن یتبعة رفض طلبة :  أَْن یَْمِضَي ِمْن تُُخوِمِھم        ِفینَةَ َطلََب إِلَْیِھ الَِّذي َكاَن َمْجنُونًا أَْن یَُكونَ َولَمَّ  

.. ألن الرب عرف مسبقا بعدم ترحیب أھل البلدة بة فترك المجنون الذي شفاة معھم لیكرز لھم وكان ناجحا وأمتدت َمعَھُ، فَلَْم یََدْعھُ یَُسوعُ         

خدمتة إلى العشر مدن في شرق نھر األردن .         

نةبعد األنتھاء من معجزة إشباع الجموع قام السید المسیح بعمل قد یبدو لنا غریبا بعض الشئ إذ أنة ( ألزم ) تالمیذة بالدخول إلى السفی+      

.. إذ كان واضحا للرب أن التالمیذ لم یستوعبوا  لُوا السَِّفینَةَ َویَْسبِقُوا إِلَى اْلعَْبرِ َوِلْلَوْقِت أَْلَزَم تَالَِمیذَهُ أَْن یَْدخُ ) :  45:  6والعبور بھا (مر        
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) فكانوا في احتیاج لدرس آخر ھو52:  6.. (مر ألَنَُّھْم لَْم یَْفَھُموا بِاألَْرِغفَِة إِْذ َكانَْت قُلُوبُُھْم َغِلیَظةً الدرس من معجزة إشباع الخمسة آالف :         

بالدخول في تجربة صعبة ألن قلبة كان غلیظا مندرس االیمان بالرب والثقة بما یسمح بة في حیاتنا ، وھكذا أیضا ( ألزم ) الرب أیوب         

بَِسْمعِ األُذُِن قَْد َسِمْعُت َعْنَك، َواآلَن َرأَتَْك َعْینِي.  ِلذِلَك أَْرفُُض َوأَْنَدُم فِي ناحیة البر الذاتي وكان نتیجة ھذا األلزام ھو ما نطق بة أیوب :         

َمادِ         )  5:  42.. ( أي  التَُّراِب َوالرَّ  

فَأََجاَب یَُسوُع َوقَاَل: «اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم:لَْیسَ ن ما قد یتركة األنسان من أجل خدمة األنجیل :  ) لستة طویلة ع29:  10وضع الرب في ( مر     +  

ا أَِو اْمَرأَةً  أَْو أَْوالًَدا أَْو ُحقُوالً، ألَْجِلي َوألَْجِل اِإلْنِجیلِ  ..  فالرب یعوضة بمئة ضعف بعطایا           أََحٌد تََرَك بَْیتًا أَْو إِْخَوةً أَْو أََخَواٍت أَْو أَبًا أَْو أُم�

َھاٍت َوأَْوالًَدا َوُحقُوالً، َمَع اْضِطَھاَداٍت، َوفِي الدَّْھرِ ) أیضا لستة طویلة : 30:  10أخرى فى ( مر        َماِن، بُیُوتًا َوإِْخَوةً َوأََخَواٍت َوأُمَّ   فِي ھذَا الزَّ

رك كل شيء منألن خادم األنجیل الذي یت 30وإذا دققت ستالحظ ان الوحي اآللھي قد تعمد إسقاط (أبا) في عدد  .. اآلتِي اْلَحیَاةَ األَبَِدیَّةَ         

أجل اللة یصیراللة لة أبا ، أیضا أسقط (إمرأة) ألن لكل رجل إمرأة واحدة .          

   بعةفتح الختوم السذكر بالترتیب ما سیحدث وھو نفس ترتیب  ،  ) السید المسیح عن عالمات النھایة4: 13عندما سأل التالمیذ في (مر +   

   .. تقابل فَإِنَّ َكثِیِریَن َسیَأْتُوَن بِاْسِمي قَائِِلیَن: إِنِّي أَنَا ُھَو! َویُِضلُّوَن َكثِیِرینَ ) :  6: 13.. فعلى سبیل المثال (مر 6في سفر الرؤیا ص      

ُس َعلَْیِھ َمعَھُ قَْوٌس، َوقَْد أُْعِطَي إِْكِلیالً، َوَخَرَج َغاِلبًا َوِلَكيْ فَنََظْرُت، َوإِذَا فََرٌس أَْبیَُض، َواْلَجالِ ) :   2:  6فتح الختم األول في سفر الرؤیا (رؤ         

وھي تشیر إلى الوحش الذي یترأس الدولة الرومانیة العائدة فى نھایة األزمنة ویجلس في ھیكل اللة على أنة المسیا الذي  .. یَْغِلبَ           

ینتظرة الیھود ویضلل الكثیرین .           

.. تقابل فتح الختم الثاني فى   فَإِذَا َسِمْعتُْم بُِحُروٍب َوبِأَْخبَاِر ُحُروٍب فَالَ تَْرتَاُعوا، ألَنََّھا الَبُدَّ أَْن تَُكونَ ) :  7:   13والعالمة الثانیة (مر         

          ..   ْحَمُر، َوِلْلَجاِلِس َعلَْیِھ أُْعِطَي أَْن یَْنِزَع السَّالََم ِمَن األَْرِض، َوأَْن یَْقتَُل بَْعُضُھْم بَْعًضا فََخَرَج فََرٌس آَخُر أَ :  )4: 6الرؤیا (رؤ       

.. تقابل فتح الختم الثالث ُمْبتََدأُ األَْوَجاعِ َوتَُكوُن َزالَِزُل فِي أََماِكَن، َوتَُكوُن َمَجاَعاٌت َواْضِطَرابَاٌت. ھِذِه ) : 8:   13و العالمة الثالثة (مر         

ِة اْلَحیََوانَاِت فَنََظْرُت َوإِذَا فََرٌس أَْسَوُد، َواْلَجاِلُس َعلَْیِھ َمعَھُ ِمیَزاٌن فِي یَِدِه. َوَسِمْعُت َصْوتًا فِي َوَسِط األَْربَعَ ) : 5:   6فى سفر الرؤیا (رؤ         

ُھَما قَائِالً: «ثُْمنِیَّةُ           ْیُت َواْلَخْمُر فَالَ تَُضرَّ ا الزَّ .  .. وھكذا بقیة العالمات والختوم  قَْمحٍ بِِدینَاٍر، َوثَالَُث ثََمانِّيِ َشِعیٍر بِِدینَاٍر. َوأَمَّ  

فََمتَى نََظْرتُْم  ) : 14: 13+    من ضمن العالمات التي تسبق مجيء الرب الثاني ھو حدوث "رجسة الخراب" كما أوضح ذلك الرب في ( مر  

، قَائَِمةً َحْیُث الَ یَْنبَِغي        .. ومن المفروض ان نتذكر ان "رجسة الخراب" ذكرت أربعة مرات «ِرْجَسةَ اْلَخَراِب» الَّتِي قَاَل َعْنَھا َدانِیآُل النَّبِيُّ  

عالمات المجيء الثاني كانت رجسة الخراب ن)  في وقت كالم الرب مع التالمیذ ع12) ، (ص11) ، (ص9) ، (ص 8في  دانیال (ص        

) 12) ، (ص9وما قصدة الرب ھو (صق.م.  165) قد تمت في قصة تدنیس المذبح بواسطة  "أنتیخوس أبیفانس" 11) ، (ص8في (ص         

من الوحش لألتقیاء من التي ستتحقق في وقت الوحش والنبي الكذاب ووقتھا سیحتاج األمر (للھروب السریع) بسبب المطاردة الشرسة         

الیھود الذین سیرفضون قبول سمة الوحش أو السجود لة .        

ا ذِلَك اْلیَْوُم َوتِْلَك السَّاَعةُ فَالَ یَْعلَُم بِِھَما أََحٌد، َوالَ اْلَمالَئَِكةُ الَِّذیَن فِي السََّماِء، وَ ) : 32: 13في (مر+     .. في الحقیقة ان  الَ االْبُن، إِالَّ اآلبُ «َوأَمَّ  

اآلب واألبن متساویان في الجوھر، لكن اآلیة تمیز بین ناسوت المسیح والھوتة ، في ناسوتة قال  "أبي أعظم مني" وفي الھوتة قال :          

نة العبد الذي الفأن مرقس یصور المسیح على أ بدایةال"أنا واآلب وحد" ، في ناسوتة ھو أبن داود وفي الھوتة ھو رب داود .. ومنذ         

یتوقف عن العمل ، والمفروض ان العبد ال یعرف تدبیرات سیدة ، وحتى إن كان العبد قریب جدا من سیدة ویعرف أسرارة فلیس من          

لَُكْم أَْن تَْعِرفُوا  «لَْیسَ  فَقَاَل لَُھْم::   )7:  1تخصصة أن یعلنھا بل ھى فقط إختصاص السید .. وھكذا صرح السید المسیح بنفسة في ( أع          

...  األَْزِمنَةَ َواألَْوقَاَت الَّتِي َجعَلََھا اآلُب فِي ُسْلَطانِھِ          
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قبل وقتة المحدد ولكن خوفھم من +    ھل الحظت كیف تدخلت السماء في ترتیب أحداث األسبوع األخیر؟ .. الیھود أرادوا أن یقتلوا المسیح   

رد فعل الناس المحتفلین بعید الفطیر جعلھم یتراجعون وتم صلب المسیح في نفس یوم ذبح خروف الفصح وانطبق الرمز على المرموز        

یة ، بل أكثر من ھذا دخل المسیح أورشلیم یوم األحد ولم یخرج من محیط المدینة تماما مثل دخول خروف الفصح لیبقى تحت الحفظ حتىأل        

یوم الذبح .. وقد قام السید المسیح فجر األحد وھویتطابق مع احتفاالت عید الباكورة عند الیھود .          

مشاعر حب ووفاء من المرأة صاحبة الناردین للمسیح ، ومشاعر الكراھیة والغیظ والخیانة من یھوذا) مقارنة غیر عادیة بین 14في (مر+        

وفي انجیل مرقس نفھم اندینار ( األجر الیومي في ھذا الوقت كان دینارا واحدا )  300كرد فعل لما فعلتة المرأة التي سكبت ناردین ثمنة         

) أنھا سكبت ھذا الناردین الثمین على رأس الرب وقدمیة ومسحتھما بشعر رأسھا . 11المرأة سكبت الطیب على رأسة ولكننا ندرك في (یو        

) في الجلجثا مسجل فى توراة الیھود ومازالوا یقرأونة حتى اآلن ، كمثال : 15(مر فيكل ماتم +      

 

َماَعةٌ ِمَن األَْشَراِر اْكتَنَفَتْنِي أََحاَطْت بِي ِكالٌَب. جَ    16:   22مز جمعوا كل الكتیبة       )  16:  15(   

هِ        1:  5میخا  یَْضِربُوَن قَاِضَي إِْسَرائِیَل بِقَِضیٍب َعلَى َخّدِ یضربونة على رأسة     )  19:  15(   

َوْجِھي لَْم أَْستُْر َعِن اْلعَاِر َواْلبَْصقِ       6:  50اش  یبصقون علیة     )   19:  15(   

یَْقِسُموَن ثِیَابِي بَْینَُھْم، َوَعلَى ِلبَاِسي یَْقتَِرُعونَ       18:  22مز  أقتسمواثیابي      )   24:  15(   

ثَقَبُوا یََديَّ َوِرْجلَيَّ      16:  22مز  فصلبوة     )  25:  15(   

نَْفَسھُ َوأُْحِصَي َمَع أَثََمةٍ ِمْن أَْجِل أَنَّھُ َسَكَب ِلْلَمْوِت     12:  53اش  صلبوا معة لصین     )  27:  15(   

فَاهَ        7:  22مز  ُكلُّ الَِّذیَن یََرْونَنِي یَْستَْھِزئُوَن بِي. یَْفغَُروَن الّشِ علیة كان المجتازون یجدفون      )   29: 15(   
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 اختبر معلوماتك

 
 +   لماذا ذھب المجوس إلى أورشلیم ولیس بیت لحم ؟

ما ھو الفارق بین الحلم والرؤیا ؟+     

 +   من ھم أول أربعة تالمیذ دعاھم السید المسیح ؟

 +   من أي منطقة بدأ السید المسیح خدمتة ؟

) ؟ 5+   من ھم المساكین بالروح الذین طوبھم الرب فى (متى   

) ؟8مدح الرب قائد المئة فى (متى +   لماذا   

ماھي أول معجزة إقامة میت في العھد الجدید ؟ +     

) ؟21ما معنى كلمة " أوصنا " التي نطق بھا الشعب في (متى +     

 +   لماذا حكم الرب على شجرة تین حیة ومورقة بالموت ؟ 

تمت ؟ ) . كیف 4:  24ال یترك ھھنا حجر على حجر ال ینقض (مت +     

 +   كیف تفسر قسوة جنود الرومان مع المسیح قبل الصلب وتعییر اللصان بعد الصلب ؟ 

 +   ماھي العالمات التي حدثت بعد موت المسیح على الصلیب ؟

یخطئ ؟ المعمدان كانت للتوبة ، فلماذا أعتمد المسیح وھولممعمودیة یوحنا +     

لماذا كانت مھنة العشارین محتقرة عند الیھود ؟ +     

) ؟27:    3+   من ھو القوي و ماھي األمتعة في (مر   

) ؟ 35-39:  4+   كیف ظھر ناسوت و الھوت السید المسیح فى (مر  

) ؟11:    8+   لماذا رفض السید المسیح عمل آیة للفریسیین فى ( مر   

سكب المرأة للناردین على رأس المسیح ؟ +   لماذا أغتاظ بعض الناس من  

 +   كم مرة ذكر الكتاب ان المسیح أخذ بطرس واندراوس ویعقوب ویوحنا فقط ؟

 +   لماذا یرمزألنجیل متى باألنسان وانجیل مرقص باألسد ؟

المسیح كان فقیرا ال یحمل أى نقود ، أذكر دلیل ؟   +  

أمكن أن تعبر عنة ھذة الكأس ؟ +   المسیح كان یعلم أنة جاء لیصلب فلماذا طلب إن   

؟ 14المسیح ھو اللة الظاھر في الجسد ، فلماذا كان یصلي في متي    +  

" دع الموتى یدفنون موتاھم " ما المقصود بھذة العبارة :    +  

" قربان ھو الذي تنتفع بة مني "                                      

" قد أبطلتم وصیة اللة بسبب تقلیدكم "                                      
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 مسابقة شھر نوفمبر
ما ھي نبوات العھد القدیم التي تحققت في أحداث میالد السید المسیح ؟    1  

 

في انجیل متى ؟ األحالم والظھورات المالئكیةكم عدد مرات    2  

 

لماذا كان مرض البرص یرمز إلى الخطیة ؟   3  

 

كم مرة حاول الیھود التخلص من السید المسیح قبل أن یصلب ؟   4  

 

) ؟  18:   8ما الغرض من طلب المسیح ان یعبروا البحیرة فى ( مت    5  

 

) ؟  10:   11نة أفضل من نبي فى ( مت ما سبب شھادة المسیح عن یوحنا المعمدان أ   6  

 

أمتدح الرب فى انجیل متى شخصان من األمم. من ھما ؟   7  

 

أذكر كیف أرتبط جبل الزیتون بحیاة الرب یسوع في األسبوع األخیر ؟    8  

 

بطرس في خطیة إنكار المسیح ، أذكر سببان ؟ما سبب وقوع    9  

 

الفریسیین خمیر الھیرودیسیین ؟ما المقصود بتعبیر خمیر   10  

 

أین تكلم السید المسیح في انجیل مرقس عن موتة وقیامتة ؟   11  

 

تكررت كلمة  "البدء" في بدایة اسفار التكوین ، مرقس ، یوحنا . كیف یمكنك ترتیبھم ؟   12  

 

الناسوت ؟ما تفسیر صرخة المسیح أالھي أالھي لماذا تركتني .. ھل فارق الالھوت   13  

 

؟ 38:  10إلى ماذا تشیر كال من (الكأس) و (الصبغة) في .. مر   14  

 

ما ھي المرة األولى التي أشار فیھا الرب إلى كنیسة العھد الجدید ؟       15  
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 إجابة المسابقة  األسم : تلیفون :
 من فضك ضع ورقة األجابة في الصندوق المخصص لھا بمكتبة الكنیسة 
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