
https://ar.ligonier.org/   

 

 

 شهادة مرقس 

 س. م. باه بقلم  

من آيات إجنيل مرقس. لَم يوجد إجنيل مرقس إذن، إذا اكن بإماكننا االكتفاء بقراءة   %97يتضمن إجنيل مىت نسبة  
ص إلجنيل مىت األطول، وإما أن إجنيل  إجنيل مىت؟ جتيب نظريتان متنافستان بأنه إما أن إجنيل مرقس ُكتب كملخَّ

رقس. بغض انلظر عن األصول املحتَملة لألناجيل، جيب  مىت ُكتب يف وقت الحق كمحتوى أكرث توسًعا من إجنيل م
أال نتواىن عن تقدير القيمة اخلاصة إلجنيل مرقس يف قانون العهد اجلديد، بمعزل عن املقارنة بينه وبني األناجيل  
األخرى. فإن إجنيل مرقس هو عرض بارع، ونابض باحلياة، ومشوِّق عن شخص يسوع، بصفته املسيا، اذلي سار 

قيم يلصري امللك  ىلع حن
ُ
و حتيم إىل الصليب، حيث عقد العزم ىلع تقديم نفسه فدية عن شعبه. ثم بعد موته، أ

دة يف هذا اإلجنيل شديد األهمية.  املجيد يف ملكوت اهلل. دعونا نتناول بعض األمور املحدَّ

د روايًة حلدث ميالد يوحنا يبدأ إجنيل مرقس وخيتتم بشلك فجايئ. تشبه االفتتاحية بداية سباق للخيل، حيث ال جن
اهلِل". ثم بعد اقتباس  ابِْن  الَْمِسيِح  يَُسوَع  يِل  إِجْنِ "بَْدُء  املعمدان، أو ميالد يسوع. فإن اآلية األوىل شبيهة بالعنوان: 
ب من العهد القديم، اكن إشعياء هو انليب الرئييس فيه، وهو االقتباس اذلي يتعلق بكون يوحنا هو   رسيع ومركَّ

(. ثم  8-4:  1(، نقرأ فقط ملخًصا موجًزا حلياة يوحنا وخدمته )3-2:  1للمسيا اذلي يعد هل الطريق )مرقس    السابق
قبل أن يتاح نلا الوقت التلقاط أنفاسنا، يظهر يسوع، فتنتقل الرواية إىل اتلمحور حوهل طوال بقية اإلجنيل، برسعة  

  سباق اخليل نفسها.

إىل تركزي اإلجنيل ىلع أعمال يسوع، مع الرتكزي نادًرا ىلع اللكمات، وذلك    يعود سبب رسعة الرسد يف إجنيل مرقس
(، حيوي إجنيل 13-12؛  6؛ انظر أيًضا لوقا  7-5ىلع انلقيض، مثاًل، من املوعظة ىلع اجلبل املذكورة يف إجنيل مىت )مىت  

تلعليمية القصرية املتناثرة  (، باإلضافة إىل بعض املقاطع ا 13؛  4مرقس كتلتني قصريتني من تعايلم يسوع )مرقس  
ز مرقس ىلع أعمال يسوع.   عرب اإلجنيل. فيف معظم اإلجنيل، ركَّ

قارن، ىلع سبيل املثال، بني ما ذكرته األناجيل عن حدث جتربة يسوع. تضمَّن إجنيل مرقس آيتني فحسب )مرقس  
(. 13-1: 4؛ لوقا 11-1: 4األخرى )مىت  (، مقارنًة بالوصف األكرث تفصياًل هلذا احلدث يف األناجيل اإلزائية12-13: 1

خِرج  
ُ
لت أحداث اتلجربة نفسها؛ أما يف إجنيل مرقس، فقد أ فيف األناجيل األخرى، "اقتيد" يسوع إىل الربية، ثم ُسجِّ

ز مرقس ىلع حقيقة تعرض يسوع   ل حمتوى اتلجربة نفسها. يُركِّ يسوع إىل الربية يلكون مع الوحوش، لكن لم يُسجَّ
:  10)انظر مرقس    وتعرُّضه للعنة احليوانات الربية نيابة عن شعبهوكيف افتتحت معموديته اجتيازه الربية  للتجربة،  
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(، وذلك حىت يتسَّنَّ نلا حنن اآلن، نتيجًة ذللك، أن نسكن  21: 14؛ حزقيال 39: 50؛ 9:  12؛ إرميا 22:  26؛ الويني 39
 (. 16-14: 12؛ رؤيا 25:  34آمنني يف الربية )حزقيال 

، بداًل من استخدامه  وحيويةكن رصد رسعة أسلوب مرقس يف الكتابة بعدة طرق. فقد استخدم مجاًل قصرية  يم
الواضحة، كما   املبارشة  االقتباسات  ل مرقس  يفضِّ ايلونانيون. كذلك،  الُكتّاب  املبارش اذلي حيبِّذه  األسلوب غري 

ا َصاَر الَْمسَ  ْمُس ..." )مرقس  يتسم ببعض اإلطناب غري املعتاد، مثل: "َولَمَّ (؛ أو "ِحنَي اْحتَاَج 32:  1اُء، إِْذ َغَربَِت الشَّ
(. والسمة األكرث وضوًحا إلجنيل مرقس يه أسلوبه املفضل عند تقديم حدث جديد، حيث استُخِدم  25:  2وََجاَع..." ) 

 يل مىت ولوقا جمتمَعني. اتلعبري "وللوقت.." أكرث من أربعني مرة يف هذا اإلجنيل، وهو ضعف عدد مرات ظهوره يف إجني

عندما تقرأ إجنيل مرقس آية آية، تفقد اتلأثري الاكمل للسمات االستثنائية ألسلوب مرقس انلابض باحلياة واملتسم  
باإلطناب. لكن، يقودنا هذا إىل مالحظة مهمة. فقديًما، اكنت معظم الكتب تُكتَب تُلقَرأ بصوت اعل، وباتلايل  

(. فلم تكن القدرة ىلع القراءة والكتابة شائعة آنذاك، وحىت  3: 1ظر بصفة خاصة رؤيا ُُتترََب عن طريق السمع )ان
أوئلك اذلين اكنوا جييدون القراءة، اكنوا يُفضلون االستماع إىل قراءة لكتاب، يف أسلوب إلقاء جيد ىلع فم قارئ 

تلفة اليت يقرأ عنها. ويف سياق يستطيع أن يضيف بعض املشاعر، واإليماءات، بل وأصواتًا خمتلفة للشخصيات املخ
القراءة العلنية، اكن من الطبييع أن يندمج املستمعون يف القصة، فيطلقوا رصخات عدائية ضد األرشار، ويصفقوا 

 ويهللوا لألخيار. 

يف السنوات األخرية، استُكِشفت السمات الشفهية إلجنيل مرقس بطريقة مثمرة وناجحة. ومن بني االستنتاجات  
خِلصت هو أن اتلعبريات املتكررة يف اإلجنيل، مثل تعبري "وللوقت"، اليت قد تبدو منفصلة عند قراءة إجنيل  اليت استُ 

مرقس ىلع أجزاء أو مقاطع صغرية مثلما نفعل ايلوم، تساعد يف واقع األمر يف توجيه املستمع إىل تطور احلبكة، وإىل  
راويًا باراًع. ويك ُتترب هذا األمر بنفسك، استمع إىل  تسلسل القصة. ونظري يسوع وهو يروي أمثاهل، اكن مرقس  

إجنيل مرقس وهو يُقرأ بصوت اعل. يستغرق االستماع إىل اإلجنيل بأكمله حنو تسعني دقيقة فحسب، ويه خربة 
 جديرة بالعناء. 

اليت يفصل  واحدة من سمات إجنيل مرقس اليت تربز بوضوح عند االستماع إيله يه الرتابُط بني األحداث والوقائع  
بينها تقسيم األصحاحات. نلنظر مًعا إىل بعٍض من األحداث املحورية، اليت يمكن أن تبنيِّ نلا املخطط الرئييس  

 إلجنيل مرقس. 
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، أطعم يسوع مخسة آالف شخًصا، وأصيب اتلالميذ باالرتباك واحلرية من أمر يسوع القائل:  44-30:  6يف مرقس  
ُكلُ 

ْ
ْنتُْم يِلَأ

َ
ْعُطوُهْم أ

َ
، حيث أخرب يسوع اتلالميذ  10-1:  8(. ثم انتقلت القصة رسيًعا إىل مرقس  37:  6وا" )مرقس  "أ

ْيَن  
َ
أ "ِمْن  قائلني:  أجابوه  االثين عرش  يطعمهم. لكن  أن  يريد  وبأنه  تبعوه،  اذلين  األربعة آالف  ُمشفق ىلع  بأنه 

ا ُهنَا يِف الرَْبِّ  ْن يُْشِبَع هُؤالَِء ُخْْبً
َ
َحٌد أ

َ
(. وكمستمعني، قد نفكر قائلني: "انتظر حلظة، ألم 4:  8يَِّة؟" )مرقس  يَْستَِطيُع أ

يروا تلوِّهم يسوع وهو يطعم اخلمسة آالف؟ أال يدركون أن يسوع يستطيع أن يفعل أي يشء؟!" وهنا يكون مرقس  
 قد جنح يف اجتذابنا إىل داخل أحداث القصة. 

اإل معجزة  بعد  تدرجييًّا،  مرقس  إجنيل  أحداث  مرقس  وبتََكُشف  اثلانية يف  بأن  8شباع  اتلالميذ  يسوع  أوىص   ،
رهم   روا سوى يف رغيف اخلْب املادي الواحد اذلي اكن حبوزتهم. وهلذا، ذكَّ يتجنبوا مخري الفريسيني، لكنهم لم يفكِّ

(. وعند هذه املرحلة من رواية إجنيل مرقس، نبدأ حنن املستمعون  21-14:  8يسوع بمعجزيت إشباع اجلموع )مرقس  
. فقد سأل يسوع اتلالميذ عن  30-27:  8الشعور بايلأس من اتلالميذ. ثم بعد ذلك، حتدث املعجزة يف مرقس    يف

ي اذلهنهويته، وأخرًيا، اعرتف بطرس، اذلي يمثِّل اتلالميذ  نَْت الَْمِسيُح!" )مرقس املتبِّلِّ
َ
؛ قارن مع  29: 8، قائاًل: "أ

 (. 20: 9؛ لوقا 16: 16مىت 

اعرتاف بطرس  أن حنسبه كذلك. فيف    يمثِّل  إىل  أحداثه برباعة  قادتنا  اذلي  بيسوع حمور ومركز إجنيل مرقس، 
املسيا(، اذلي سيملك يف   )أو  القديرة عن هويته بصفته املسيح  تشهد أعمال يسوع  انلصف األول من اإلجنيل، 

َماُن وَ  الزَّ َكَمَل  "قَْد  يسوع:  ه األسايس تلعايلم  َوآِمنُوا  ملكوت اهلل. واكن هذا هو اتلوجُّ َفتُوبُوا  اهلِل،  َملَُكوُت  اقرَْتََب 
يِل" )مرقس  ، لم يُستخدم لقب "املسيح" إال عند الوصول إىل حمور اإلجنيل،  1:1(. لكن باستثناء مرقس 15: 1بِاإِلجْنِ

نَْت الَْمِسيُح!" )
َ
جلموع قادتنا  (. اآلن أدرك اتلالميذ األمر! فإن معجزيت إشباع ا 29:  8عندما اعرتف بطرس قائاًل: "أ

 وإياهم إىل أن ندرك أخرًيا من هو يسوع. 

ين   إذن، يتمحور اجلزء األول من إجنيل مرقس حول إظهار يسوع هويته املسيانية للجميع. لكن، اكن اجلميع متحريِّ
(. وقد أبرز مرقس رد فعل انلاس املتحري جتاه يسوع يف  11:  3؛  34،  24:  1عدا األرواح الرشيرة! )مرقس    -بشأنه  

بهم،   ت عن خوفهم، ودهشتهم، وتعجُّ تسعة وعرشين موضًعا، عن طريق استخدام ثماين لكمات يونانية خمتلفة عربَّ
هم، بل وذهوهلم أيًضا. فمن هو يسوع هذا اذلي ال يشبه كتبتهم ) :  3(؟ ظن الفريسيون أن به شيطانًا )22:  1وحتريُّ

:  18؛ انظر تثنية  16-14:  6نما ظن آخرون أنه إيليا أو انليب )(؛ وظن هريودس أنه يوحنا وقد اعد إىل احلياة، بي22-30
(، بل وحىت تالميذه أنفسهم أصيبوا باحلرية: "فََخافُوا 21-20: 3(؛ وظنت اعئلة يسوع أنه أصيب باجلنون )مرقس 15

يًْضا وَ 
َ
يَح أ  (. 41: 4اِْلَْحَر يُِطيَعانِِه!«" ) َخْوفًا َعِظيًما، َوقَالُوا َبْعُضُهْم ِِلَْعٍض: »َمْن ُهَو هَذا؟ فَإِنَّ الرِّ
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هَلُ  ُيَعلُِّمُهْم َكَمْن  نَُّه اَكَن 
َ
َتْعِليِمِه أل   تسلط حرية انلاس هذه الضوء ىلع سلطان يسوع احلقييق وامللويك: "َفبُِهتُوا ِمْن 

ًسا ورهبة  (، قد أثار خو8-7:  1(، واألعظم من يوحنا )11-9:  1(. فإن يسوع، ابن اهلل )22:  1ُسلَْطاٌن" )مرقس   فًا مقدَّ
؛  20-1:  5(، وانترص ىلع كتيبة اكملة من األرواح الرشيرة )12-1:  2بكلماته وأعماهل القوية، عندما غفر اخلطايا )

(، ويف انلهاية خاض نزااًع مع السلطات يف أورشليم 39- 26:  8؛ لوقا  34-28:  8قارن هذا بالرواية األقرص يف مىت  
(. لكن ُملك الرب يسوع خيتلف تماًما عن ملك 33-27: 11بهذه األمور )مرقس  حول سلطانه اذلي خوَّهل للقيام

 (. 66-40؛ انظر إشعياء  45-42:  10رؤساء األمم، من حيث كونه قد جاء تلتميم نبوة إشعياء عن العبد املتألم )مرقس  

نسان. صنع يسوع أعماهل  اإل-إذن، باعرتاف بطرس، رصنا نعرف اآلن َمن هو يسوع: فهو املسيا يلكُّ السلطان، واهلل
يف انلصف األول من إجنيل مرقس يف سبيل الوصول إىل هذا اإلقرار باإليمان به، حىت يبدأ يف انلصف اثلاين من  
اإلجنيل يعلن تلالميذه عن إرسايلته الفدائية احلقيقية ىلع الصليب. وتلك انلقلة اليت حدثت يف إجنيل مرقس، ىلع  

ربهن من خالل وقوع األعمال يف انلصف األول من إجنيل مرقس يف اجلليل بشلك  عكس إجنيل يوحنا حتديًدا، تت
يكاد يكون حرصيًّا، بينما يف انلصف اثلاين من اإلجنيل، ثبَّت يسوع وجهه حنو أورشليم، حيث اكن ينبيغ أن  

 . (45: 10؛ 12: 9؛ 31: 8يتألم ىلع أيدي رؤساء إرسائيل فديًة عن شعبه )ىلع سبيل املثال، مرقس 

م إجنيل مرقس للمستمع رواية ديناميكية عن سلطان يسوع العظيم اذلي يتجَّلَّ ليس فقط يف لكماته،  ختاًما، يقدِّ
بل بصفة خاصة يف األعمال القديرة اليت أذهلت معارصيه بسبب طبيعتها االستثنائية. اكنت هذه األعمال إثباتًا  

اح هذا امللكوت لم حيدث بواسطة ثورة سياسية، بل بتقديم  القرتاب ملكوت اهلل بالفعل بميجء يسوع. إال أن افتت
َماِء"  ةِ، َوآِتيًا يِف َسَحاِب السَّ امللك نفَسه ذبيحة بديلة عن شعبه، ثم قيامته من بني األموات، وصعوده "َعْن يَِمنِي الُْقوَّ

اتلالميذ األوائل قائاًل: "أنت  (. روى مرقس هذه القصة حبيث يُدفَع املستمع املنتبه إىل االعرتاف مع  62:  14)مرقس  
 املسيح". 

 

هو أستاذ للعهد اجلديد بكلية وستمنسرت لالهوت بكايلفورنيا، بمدينة إسكونديدو، والية اكيلفورنيا.    د. س. م. باه
جع )"مر  A New Testament Greek Primerوهو قس بالكنيسة األرثوذكسية املشيخية، ومؤلف الكتاب بعنوان  

 تمهيدي للغة ايلونانية للعهد اجلديد"(. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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