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  قیم الملكوت
  
  ٢١الفصل 

   ٢١الدرس السمعي رقم 

   )٣٤ -٢٥: ٦مت: النص. (لنتعلم اھتماماتنا، وأولویاتنا، ووعود هللا بعنایتھ بنا: الھدف

وا لَِحیَاتُِكْم بَِما تَأُْكلُوَن َوبَِما : لِذلَِك أَقُوُل لَُكمْ «" تَْشَربُوَن، َوالَ ألَْجَساِدُكْم بَِما الَ تَْھتَمُّ
الً َملَُكوَت ٣٣. أَلَیَْسِت اْلَحیَاةُ أَفَْضَل ِمَن الطََّعاِم، َواْلَجَسُد أَفَْضَل ِمَن اللِّبَاِس؟. تَْلبَُسونَ  لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ

هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزاُد لَُكمْ  وا لِْلَغِد،٣٤. هللاِ َوبِرَّ هُ . ألَنَّ اْلَغَد یَْھتَمُّ بَِما لِنَْفِسھِ  فَالَ تَھْتَمُّ ." یَْكفِي الْیَْوَم َشرُّ
  )٣٤ - ٣٣، ٢٥: ٦مت(
  

عندما نقلق، نعلن عن . یعالج ھذا النص القلق، لكن في جوھره یحمل تعلیًما عن القیم أو األولویات
  للتسدید، یكونلوحة  البد أن یكون لكل تلمیذ للمسیح. مدى تقدیرنا وثقتنا في عنایة هللا بنا 

  دائرة تمثل سلطان هللا على قلوبنا، وكل ما ھو خارج ھذه الدائرة یتم تحدید أولویتھ مركزھا  
ب بالقلق من جھتھ، سوف یكون بین یدي . بواسطة ملك الملوك الذي یعلن لنا الحق كل أمر نُجرَّ

  . أبینا السماوي
والً، وھذا ما یجب أن یشغل بالنا، وهللا یخبرنا الرب یسوع أنھ علینا أن نطلب ملكوت هللا وبره أ

یكون ھو  ندماع. وتتمثل مسئولیتنا في اتباعھ وطلب ملكوتھ كسید لنا. سوف یعتني باحتیاجاتنا
  .  أولویتنا الحقیقیة، ستتخذ األمور األخرى مكانھا الصحیح في قلوبنا
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  .أفضل إجابة اختر

 . أمور لیست في نطاق قدرتناأم خطأ؟ یخبرنا الرب بأال نقلق من جھة  صواب -١
 . أم خطأ؟ یعدنا الرب بأنھ یمكننا أن نعیش بال قلق مثل الطیور وزنابق الحقل صواب -٢
 . ؟ هللا ال یعلم باحتیاجاتنا ما لم نخبره بھاخطأصواب أم  -٣
 .  ال یعطینا ما نحتاج ما لم نستحق ذلك؟ هللاخطأصواب أم  -٤
  . نستعد أبًدا للغد ؟ یعلمنا الرب أالخطأصواب أم  -٥
 
، ثم ضع )إجابات مختلفة(في القائمة التالیة، ضع خطًا تحت األشیاء التي تثیر قلقك أكثر  -٦

  : أمام األشیاء التي تشملھا وعود هللا√ عالمة 

الطعام  
  المال
الشراب  
  العالقات 

  شریك الحیاة

اللباس  
  المسكن 
  الوظیفة
  األطفال

خطط المستقبل  
   

  : جابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلكاختر أفضل إ
 ما ھي عواقب القلق حول أمور خارج حدود طاقتنا؟  -٧

  لن یھتم هللا باحتیاجاتنا إذا ما أظھرنا نحن عدم اھتمامنا بھا - أ    
  القلق ھو أحد أوجھ الصالة التي یستجیبھا هللا -  ب     
  ناللقلق قوة غامضة تغیر الظروف من حول - ج      
 قلقنا لن یُحدث تغییر إیجابي - د      

  
 ): اختر كل ما یناسب(روحیًا؟ ) نتغطى(كیف نتسربل  -٨

  صیحات الموضةبآخر  -أ     
  ببر المسیح -ب     
  بثمر الروح -ج     
  بثیاب الرھبان أو الكھنة -د     
  باألعمال الصالحة  -ه     
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 فیم یجب أن نستثمر حیاتنا؟  -٩
  متلكات المادیة التي یمكن أن تزول أو تُسرقالم -أ     
  الكنوز األبدیة التي ال یمكن أن تفنى -ب     
  حیاة منھجھ الراحة والسعادة أسلوب - ج    

  السالم في العالم -د     
  

 ا أجبت بالنفي، ما الذي یمنعكإذھل وھبت حیاتك بال تحفظ للسعي إلى ملكوت هللا وبره؟ 
  ھذا؟ من

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

اسأل معونتھ . ال نقلق من جھة احتیاجاتناأشكر هللا من أجل وعوده لنا التي توصینا بأ
 . ولتطلب ملكوتھ أوالً وقبل كل شئلتنعم بالسالم بسبب ھذه الوعود، 
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). ٣٣: ٦مت(أذكر مواقف في حیاتك أثبتت لك صحة ما جاء في  -١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ق بین احتیاجاتك ورغباتك، وتوقیتك أنت  -٢ ما ھو اختبارك في تسدید احتیاجاتك؟ وكیف تفرِّ

وتوقیت هللا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
تلك التي ال یجب أن نقلق من أجلھا؟ كیف نمیز بین األمور التي یجب االھتمام بھا وبین  -٣

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل القلق مؤشر للجوانب التي تثق فیھا با وتلك التي ال تثق بھ من جھتھا؟  -٤

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
مبادئك من أو ما الذي تخدمھ وتسعى إلیھ كل یوم؟ ھل لك ھدف في الحیاة؟ وما مدلولھ على  -٥

والقیم التي تلتزم بھا؟ 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
ھل تواجھ مشكلة في ترتیب أولویاتك؟ ما ھو المبدأ الذي ترجع إلیھ في ترتیبھا؟  -٦

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اشرح ھل دخلت في عالقة مع هللا باعتباره ھو الملك؟ ھل دخلت إلى ملكوت هللا؟ -٧

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
دة الجدیدة في حیاتك؟ ما ھي براھین الوال -٨

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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. رح معنى التمتع بالفرح الذي ال یعتمد على الظروفاش -٩
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
. اشرح كیف تُعَرف القیم من خالل المثَل والقدوة -١٠ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

 
). ٣٣: ٦مت(ما ھي قیم ومبادئ الشخص الذي یتعلق نظره بما فوق؟ راجع  - ١١

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


