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 خالصة إجنيل مرقس - اإلجابة النموذجية - ّرابعالاالمتحان 

 :: أذكر الُمستفاد من هذه النصوص وكيف يُمكنك استخدامها1س

َع َيس وع  قَاَل ََل ْم:  17/  2مرقس  ًاب َبْل خ اَا ب ِإ َى الت َّْوبَةِ اَل ََيَْتاج  الَ »فَ َلمَّا َسَِ  «.ِصحَّا   ِإ َى بَِيي ب َبِل اْلَمْرَى . ْمَْ ِِ  َلْعو َو بَبْ رَا

 بريقة اخلالص التوبة, وليس الصلي  ثانياب:والب: ى ناك بصحا  ال َيتاجون يسوع إذاب ْم يأِ  يسوع للجميع. ب اإلجابة:

يَّ اِم َكْيَف َعَخ َل بَ ْي َ  اللَّ ِو ِأ بَ   53بََما قَ َرْبُت ْ َقطُّ َما فَ َعَلو  َعاو ع  ِحنَي اْحَتاَج َوَجاَع ى َو َوالَِّذيَن َمَعو  »فَ َقاَل ََل ْم:  52) 26-25/  2مرقس 
َز الت َّْقِدَمِة الَِّذي اَل َيَِلُّ َبْكل و  إالَّ لِْلَكَهَنِة َوبَْوَا  الَّ  ي ْ ًَ ًَئِيِس اْلَكَهَنِة َوَبَكَل خ   «(ِذيَن َكان وا َمَعو  بَْيضاب؟بَبَِياثَا

ًئيس الكهنة اإلجابة: ًئيس الكهنة, بل أ بيام بخيمالك   ْم حتدث ىذه الواقعة أ بيام ببياثاً 

َِ اْلَيَا ِر َوالتََّج  52) 29-28/  3مررقس  َُْل ر  لِيَ  اَايَ ا ف   ي َع اخلَْ َ ُدف ونَ َها. َاْْلَ ََّّ بَق  ول  َلك  ْم: ِإنَّ يَِ َوَلِك ْن َم ْن َج دََّع َولَ    52اِعيَف الَّ ِي ج 
ُِْلَرٌ  ِإ َى الَبَِد َبْل ى َو م ْستَ ْوِجٌ  َعيْ ن ونَةب بَبَِديَّةب.(  الرُّوِح اْلق د ِس فَ َلْيَس َلو  َم

لر, ال حنتاج لصل  وفدا  بوالب: اإلجابة: لر ببداب ال بصل  وال بُريه. اب:ثاني. ييع اخلاايا فُ   ىناك خاية ال فُ 

ًِجب فَِياَلْمكَ اِل َيك  ون  ََل  »فَ َقاَل ََل ْم:  11) 12-11/  4مرقس  ْم ك  لُّ َقْد ب ْوِاَي َلك ْم َبْن فَ ْعرِف وا ِس رَّ َمَلك  وِ  اللَّ ِو. َوبَمَّ ا الَّ ِذيَن ى  ْم ِم ْن َخ ا
َُْلَر ََل ْم َخاَايَاى مْ ِلَكْي ي  ْيِصر وا م ْيِصرِيَن َواَل يَ ْنظ ر وا َوَيْسَمع وا َساِمِعنَي َواَل يَ ْلَهم وا لِ  15َشْي ب   «.(َئالَّ يَ ْرِجع وا فَ ت  

ً  إ ى االوتقاع الُ "سر ملكو  السموا " اإلجابة:  نوصي اَلربوقي, ملكو  اهلل واْليا  البدية ينالو اإلنسان مبعرفة سر إَليإشا

ًاب. َوقَاَل:  11) 15-14/  6مرقس  ِإنَّ ي وَحنَّ ا اْلَمْعَم َداَن قَ اَم ِم َن اَلْم َواِ  َولِ َذِلَك ف  ْعَم ل  »َفَسِمَع ِىري وع س  اْلَمِلك  َلنَّ اَْسَو  َصاًَ َمْاه و
 «.(ِإنَّو  َنِبٌّ بَْو َكَأَحِد الَنِْيَيا ِ »َوقَاَل َِخر وَن: «. يَّاِإنَّو  ِإيلِ »قَاَل َِخر وَن:  12«. ِبِو اْلق وَّا   

 لي فعلها يسوع وفالميذه ليس  عليالب إ ى ول  النيوَّ ا "ا القو  ال يوجد فرق بني املسيح وبني باقي النييا , وبن ال  " اإلجابة:

 فَ َلمَّا ًَبَْوه  َماِشياب َوَل  اْلَيْحِر ظَنُّوه  َخَياالب َفَصَرخ وا 49/  6مرقس 

ً  إ ى االوتقاع الد   "ظنوه خياالب " اإلجابة:  ملسيح ليس إال خياالب, وْم يكن جسداب بارياب سي اَلربوقي الذين كانوا يظنون بن يسوع اويْ إشا

 بسأل اهلل وز وجل لكم متام التوفيَّ والسداع
 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 


