
29 

ملكوت هللا
٧الفصل 

٣٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

تقدیم وفھم كتب التاریخ التي تصف ملكوت هللا:الھدف

بِّ .»ا یَْقِضي لَنَاأَْعِطنَا َملِكً «:فََساَء األَْمُر فِي َعْینَْي َصُموئِیَل إِْذ قَالُوا٦ .َوَصلَّى َصُموئِیُل إِلَى الرَّ
بُّ لَِصُموئِیلَ ٧ اْسَمْع لَِصْوِت الشَّْعِب فِي ُكلِّ َما یَقُولُوَن لََك، ألَنَّھُْم لَْم یَْرفُُضوَك أَْنَت بَْل إِیَّاَي «:فَقَاَل الرَّ

 )٧-٦:٨صموئیل ١. (َرفَُضوا َحتَّى الَ أَْملَِك َعلَْیِھمْ 

ھذه األسفار تساعدنا على .المقبلة تحكي تاریخ ملوك إسرائیل وتبدأ في وصف ملكوت هللافار الستة األس
یمكن أن تكون ھذه األسفار التاریخیة .فھم مفھوم ملكوت هللا في العھد الجدید، وال سیما في تعالیم یسوع

عبري تساعدك على فھمھاعن الملكوت مربكة بعض الشيء، لكن ھناك سبع حقائق أساسیة عن التاریخ ال
 )تحت شاول وداود وسلیمان(المملكة متحدة  -١
المملكة منقسمة -٢
إسرائیل:السبي األشوري للملكة الشمالیة -٣
انقراض المملكة الشمالیة -٤
 .یھوذا:السبي البابلي للمملكة الجنوبیة -٥
الغزو الفارسي لبابل -٦
 )الفارسي(عودة الیھود من السبي البابلي  -٧

هللا .كان باألكثر عالم تاریخي وجغرافي الذي كان یسود علیھ هللا.، كان ملكوت هللا حرفيفي العھد القدیم
.حدد، وفي وقت محدد في التاریخنفسھ كان یرید أن یكون الملك الوحید على شعب معین، في مكان م

ون، وكانت النتائج ولكن ھذا الشعب رفض هللا كملك، وطلب ملوك أرضیین، فحصلوا على ما یرید
 .مأسویة في كثیر من األحیان
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أفضل إجابةاختر

مجموعة من الرموز أسفار صموئیل والملوك وأخبار األیام من المعروف أن خاطئة؟صحیحة أو  -١
.والشعر

.في العھد القدیم، كان ملكوت هللا رمزي فقط، ولیس ملكوت حقیقيخاطئة؟صحیحة أو  -٢
قیمة بالنسبة لنا  امملة و لیس لھو دراسة التاریخ العبريالماضي لیس مھما، خاطئة؟صحیحة أو  -٣

.الیوم
.ر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اخت

في حیاتنا؟نضع أوالماذا علمنا یسوع أن  -٤
عملنا -أ

عائلتنا -ب
ناؤأصدقا -ج
ملكوت هللا -د

أن یرى ملكوت هللا؟ یقدروفقا لیسوع من  .٣:٣یوحنا اقرأ -٥
من یبحث عنھ -أ

أولئك الذین یولدون ثانیة فقط -ب
كھنة فقطال -ج
یسوع نفسھ فقط - د

؟إسرائیلیرید لحكمكان هللا ذاما -٦
كاھنا -من خالل نبیا بنفسھ حكم إسرائیل أن ی -أ

منذ البدایة املكیمنحھم  -ب
في العالممنھم أول أمة دیمقراطیة یجعل -ج
أغنى دولة في العالمیجعلھم – د

؟كاھن حكم األمة قبل أول ملك في إسرائیل -كان آخر نبي من -٧
شاول -أ

موسى -ب
صموئیل -ج
اود د -د

؟یرفضون حقاكانوا من الذي، عندما رفضت اسرائیل صموئیل -٨
كل الكھنة -أ

جمیع األنبیاء -ب
جمیع القضاة -ج
هللا نفسھ -د

؟كیف كان شاول، أول ملك إلسرائیل -٩
طیب ومخلص -أ

فاخویف وضع -ب
غیر مخلصاصي وع -ج
حكیم وكریم -د

اْلَحقَّ «:أََجاَب یَُسوُع َوقَاَل لَھُ ٣
إِْن َكاَن أََحٌد الَ :اْلَحقَّ أَقُوُل لَكَ 

یُولَُد ِمْن فَْوُق الَ یَْقِدُر أَْن یََرى 
)٣:٣یوحنا ( .»َملَُكوَت هللاِ 
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 ؟كان داود الملك الثاني إلسرائیلكیف  -١٠
مجنونغاضب و-أ

مؤمن ومطیع -ب
غیورمر و -ج
فیف وخائضع -د

)اختر كل ما ینطبق(ود وسلیمان ؟ مملكة إسرائیل بعد داذا حدث لما -١١
انقسمت -أ

.نمت و ازدھرت -ب
.تم غزوھا وسبیھا -ج
.استمرت كما ھي -د
.عانت كثیراأخذت في السبي و -ه

؟أن یصبح جزءا من ملكوت هللاشخص ما یمكن ألي كیف  -١٢
حیاة مثالیةبأن یعیش -أ

على حیاتھملك بالخضوع  ك -ب
سرائیلباالنتقال إلى إ -ج
عن طریق الذھاب إلى الكنیسة كلما كان ذلك ممكنا -د

؟بالعھد الجدیدتتصل یةالتاریخأسفار العھد القدیمكیف  -١٣
.ال توجد عالقة بینھما -أ

.مملكة العھد القدیمھي بدل مملكة العھد الجدید  -ب
.العھد القدیم یعلمنا عن ملكوت هللا -ج
.لشيء في كال العھدینالمملكة ھي بالضبط نفس ا -د

تحصل على ملكوتیمكن أن تفعلھ لذاكون أولویاتك؟ ماتینبغي أن ذاما ھي أولویاتك في الحیاة؟ ما
؟هللا الیوم وكل یوم

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ملكھأي عقبة أمام أن یزیل سألھ ا .أشكر هللا على ھذه الفرصة لتكون جزءا من مملكتھ إلى األبد
 .لملكوتھ أوالي لھ وساعدك على السعیأسأل هللا أن  .قلبكعلى

لُوا زَ ٢٨ وَن بِاللِّبَاِس؟ تَأَمَّ إِنَّھُ َوالَ :َولِكْن أَقُوُل لَُكمْ ٢٩.الَ تَْتَعُب َوالَ تَْغِزلُ !نَابَِق اْلَحْقِل َكْیَف تَْنُموَولَِماَذا تَْھتَمُّ
فَإِْن َكاَن ُعْشُب اْلَحْقِل الَِّذي یُوَجُد اْلیَْوَم َویُْطَرُح َغًدا فِي ٣٠.ُسلَْیَماُن فِي ُكلِّ َمْجِدِه َكاَن یَْلبَُس َكَواِحَدٍة ِمْنھَا

ا یُْلبُِسُكْم أَْنتُْم یَا قَلِیلِي اِإلیَماِن؟ التَّنُّ  وا قَائِلِینَ ٣١وِر، یُْلبُِسھُ هللاُ ھَكَذا، أَفَلَْیَس بِاْلَحِريِّ ِجّدً َماَذا نَأُْكُل؟ أَْو :فَالَ تَْھتَمُّ
َماِويَّ یَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى ھِذِه ألَنَّ .فَإِنَّ ھِذِه ُكلَّھَا تَْطلُبُھَا األَُممُ ٣٢َماَذا نَْشَرُب؟ أَْو َماَذا نَْلبَُس؟  أَبَاُكُم السَّ

هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزاُد لَُكمْ ٣٣.ُكلِّھَا الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ وا لِْلَغِد، ألَنَّ اْلَغَد یَْھتَمُّ بَِما لِنَْفِسھِ ٣٤.لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ .فَالَ تَْھتَمُّ
هُ یَْكفِي اْلیَْومَ  ٣٤-٢٨:٦متى( .َشرُّ
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 ؟ ھي خطة هللا لحكم و قیادة شعبھما  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   القادة الذي یریده هللا لحكم شعبھ؟نوع من ھذا المثل یصموئیل كان كیف   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 النوع ھذاسلیمان وكیف لم یكن شاول و، لیقود شعبھهللا  هأراد الذي القادةكان داود ھذا النوع من  كیف -٣

 ؟ ه هللا لقیادة شعبھأراد الذي قادةالمن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟ أسفار لیعلمنا عن ملكوتھتة هللا لنا س أعطانالماذا   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
:  ١ مرقس إلىنظر ا( ؟ وخاصة تعلیم یسوع عن ملكوت هللا ،بالعھد الجدیدھذا التعلیم  طبتیركیف  -٥

 ) ٣٤-٢٨:٦، و متى ٥-٣:  ٣، یوحنا ١٥- ١٤
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
والدة ال في ملكوت هللا ھوالدخول ملكوت هللا عندما قال أن شرط یسوع على التي وضعھا قیمة الما   -٦

 ؟ لملكوت هللاوال ، وأنھ ینبغي لنا أن نسعى أالجدیدة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ بك أنت شخصیا طابتمرس عن ملكوت هللا ھذا الدر كیف كان  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

  

  الذھاب إلى العمق


