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   لیأتي ملكوتك
  
  ٥الفصل 

  ٥العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  تقدیم موضوع متى عن ملكوت السموات، وفھم میالد الملك: الھدف

َماِن اْبتََدأَ یَُسوُع یَْكِرُز َوَیقُولُ ١٧ َماَواتِ «:ِمْن ذلَِك الزَّ متى . (»تُوبُوا ألَنَّھُ قَِد اْقتََرَب َملَُكوُت السَّ
١٧:٤(  
َماَواِت، لِیَتَقَدَِّس اْسُمكَ : فََصلُّوا أَْنتُْم ھَكَذا« لِتَُكْن َمِشیئَتَُك َكَما فِي . لِیَأِْت َملَُكوتُكَ ١٠. أََبانَا الَِّذي فِي السَّ

َماِء َكذلَِك َعلَى األَْرِض   )١٠- ٩:٦متى (السَّ
فقد جاء یسوع إلى ھذا العالم ". لكوت السموات"واحدة من الموضوعات الرئیسیة إلنجیل متى ھي 

كملك، ولكنھ لم یسكن ملك أرضي یملك على حكومة أرضیة، ولكن ملك أبدي، مملكتھ روحیة ترحب بكل 
  .یتبع یسوع ھو مدعو لتحقیق ملكوت یسوع في حیاتھ وفي العالمكل من . من یؤمن بھ

عندما نتوب ونرجع لیسوع، نحن نبتعد عن . ضوع لیسوع كملك یعني أنھ یصبح ربا على حیاتناالخ
وعندما نتعامل مع . عندما نصلي، نصلي أن یأتي ملكوتھ. أنانیتنا ورغباتنا وقیم العالم ونقبل قیم الملك

حیاتنا . وع أیضاعن الملكوت حتى یتمكنوا من إتباع یسالناس اآلخرین، نحن نقول لھم األخبار السارة 
 .أن نرى ملك هللا الروحي على حیاتنا وعالمنا بقوة الروح القدس: كلھا تتمحور حول ھذا الھدف
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  .أفضل إجابة اختر
 . ملكوت السموات أحد المواضیع الرئیسیة في إنجیل متى ھو؟ أو خاطئة صحیحة -١
یعني أن تصبح جزءا من حل هللا  المسیح تالمیذمن  أن تصبح، وفقا إلنجیل متى؟ أو خاطئة صحیحة  -٢
 . حتیاجات العالمال
 .في العھد الجدید إنجیل متىمع  تبدأ" ملكوت هللا"فكرة ؟ خاطئةصحیحة أو  -٣
  

 . أفضل إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 )اختر كل ما ینطبق(ما ھو ملكوت السماوات ؟  -٤

 الدیانة الرسمیة ھي دولة فیھا المسیحیة ھي -أ
 ھي دولة فیھا المسیحیین ھم األغلبیة -ب
 إنشاء النظام السماویة في العالم -ج
 سیادة إرادة هللا في الشؤون اإلنسانیة -د
 عھد هللا على اإلنسانیة -ه
  یعیشون داخل الناس الملكیسوع  -و
 ةناإن الدیمقراطیة التي یوجد فیھا الحریة الدی -ز

  
 ؟كونییسوع أن  الذي یریده ع الملكما ھو نو -٥

 حاكم إسرائیل -أ
 متسلطا على الحكومة في كل بلد -ب
 رب الكنیسة فقط - ج
 رب قلب كل شخص -د

  
 ؟كون أولویاتنا عندما نصليتأن ینبغي  ذا، ماوفقا لیسوع  -٦

 أن تتم إرادتنا -أ
 جمیع احتیاجاتنا أن یلبي هللا -ب
 ناعالمفي ملكوت هللا  أن یأتي -ج
 یكون رئیس حكومتنا حكیماأن  -د

  
 ؟ة ملكوت السماواتما ھي قو -٧

 ما یبنیھ البشر -أ
 وحدة البشریة جمعاء -ب
 مقنعةال الوعظكلمات  - ج
 الروح القدس -د

  
 ؟یعني" التوبة "ماذا تعني كلمة  -٨

 یذھب في االتجاه المعاكسیستدیر وأن  -أ
 أن یعتذر -ب
 أن یخلص -ج
 نتفق مع كلمات یسوع أن -د
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 ؟التوبةب الذي یتأثرحیاتنا  فيجزء ال وما ھ -٩
 عقولنا -أ

 إرادتنا -ب
 أسلوب حیاتنا -ج
 كل ما سبق -د

  
 ؟المسیحیون علیھا ینبغي أن یكونالتي القیم  ما ھي - ١٠

 ثقافتنا نفس قیم -أ
 قیم كنیستنا -ب
  قیم ملكنا یسوع -ج
 ذلك یعتمد على مزاجنا -د

  
 ن في والدة السید المسیح من عذراء؟لماذا بعض الناس ال یعتقدو  - ١١

 . لیس صحیحا ذلك جیدا بما فیھ الكفایة لمعرفة أن نھم یفھمون البیولوجیاأل-أ
 .حقیقة وجدت في الكتاب المقدس تمجرد أسطورة، ولیس يوالدة العذراء ھ -ب
 .أنھم ال یؤمنون بالمعجزات الخارقة للطبیعة -ج
 . مجرد رجل عادي انھنفسھ بیسوع قال  -د

  
 ؟لرؤیة یسوعوصل المجوس متى  - ١٢

 حوالي أسبوع قبل أن یولد  -أ
  ھدتلحظة وال -ب
  ھدتوال من بعد عامین -ج
 المالئكة أن یأتوا ھمعندما دعا - د

  
 ؟یسوع بسبب والدة دیھدبالتشعر الناس  ھؤالءأي من  - ١٣

 مجوسال -أ
 الدینیین والسیاسیین قادةال -ب
 المظلومینالفقراء و -ج
  لمالئكةا - د

 

 قیم الخاص نفس كقیم ل؟ ھمواطنا في ملكوت هللا تصبحأ؟ ھل لك بالنسبة التوبةتعني  ذاما
 ؟الملك

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

عن یسوع حتى نتمكن  واكتب متىناس مثل أأن هللا أنھ أرسل یسوع إلى العالم لیخلصنا وأشكر 
  . لتكن مشیئتھ على األرض كما في السماء، الیم وكل یومملكوتھ وأن یأتي سأل هللا ا. تھمن معرف
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؟ هللا في األناجیل األخرى ملكوتو متىالسماء في إنجیل  لكوتما ھو الفرق بین م -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ت ، لماذا كانببشارة ملكوت هللا انیكرز كانایوحنا المعمدان جیل أن یسوع ویقال لنا في األنا عندما -٢

ھذه الرسالة خیر سار؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
جدیدة وفقا الوالدة الالغرض من  ھوما  .٥، ٣:  ٣في یوحنا  مألوفال بالنصربط ھذا المفھوم أ -٣

) ٣٣:٦على ملكوت هللا في إنجیل متى یسوع  تركیزي إلالنظر (نیقودیموس؟ ل قالھایسوع عندما ل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 " ... ملكوت السماء ھو مثل" بعبارة ھمن أمثال شرح لماذا بدأ یسوع كثیرا -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ملكوت هللا ھو في داخلك؟  أنعلم  ماذا یعني یسوع عندما  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 . مخلصكو كملكعترف بأن یسوع ھو تجاھر وتأن  معنىشرح ما ا -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
مخلصك وتختار أن یكون ملكك یسوع لیكون  في ثقتفي ضوء ھذا التعلیم، ھل من الممكن أن  -٧

 وربك؟
اشرح

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

   

  الذھاب إلى العمق


