
عد أن أصبح سليمان ملكا جديدا إلسرائيل   
، تراءى الرب له في الحلم وقال له: "اْطُلْب َماَذا 

ُأْعِطيَك؟" 1 ملوك 5:3. كان بإمكان الملك الشاب أن 
يطلب المال ، الشهرة ، أو حياة طويلة ، لكنه لم يفعل 
ذلك. بدال من ذلك ، طلب الحكمة ليحكم بعدل شعب 
اهلل. في إجابة على هذه الصالة المتواضعة الصادر من 
القلب ، أعطى الرب سليمان حكمة هائلة والقدرة على 

اإلدراك ، متجاوزا كل البشر. فوق ذلك ، بارك اهلل له 
أيضا بالشهرة ، ثروة ، وحياة طويلة. 

في عهد سليمان ، تمتعت اسرائيل 
بالسالم وإزدهار لم يسبق لها مثيل.
خالل الفترة التي قضاها ، المعادن 
الثمينة كانت وفيرة جدا في بيت 

المقدس حت أن الفضة اعتبرت مثل 
الحجارة )1 ملوك 27:10(. باإلضافة 

إلى المعبد الرائع من الرخام والذهب 
الذي بناه سليمان هلل ، كان أيضا 
قد بنى قصرا فخما و ساحة الدار 

باإلضافة إلى مدن كاملة إلى عرباته 
ومنازل لفرسانه. الحدائق المزهرة 

رائعة مع االشجار النادرة زينت كل 
بلدة. جاء الملوك والنبالء والملوك 

من مختلف أنحاء العالم لزيارة 
وتقديم الهدايا. إنهم يتشوقون إلى 

سماع الحكمة العميقة التي قد وضعت 
من اهلل في قلب سليمان )1 ملوك 24:10(.

ومن بين العديد من الزوار الملكي كانت الملكة 
الجميلة والغنية من أرض سبأ البعيدة. أرادت أن ترى 
مباشرة إذا كانت التقارير حول ملك إسرائيل كان 

صحيحا. إختبارت ملكة سبأ سليمان بالعديد من األسئلة 
الصعبة وأذهلت بإجاباته الرائعة. انبهرت حواسها في 
كل مكان نظرت. حتى إسرائيل في ذروتها ال تقارن 

بشيء بمملكة اهلل المجيدة التي أعدها لك.

1 ملوك 5:3-15 ؛ 1:10-29القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١. بماذا وعد يسوع شعبه؟
�يوحنا 2:14 فِي َبْيِت أَِبي _______________ كَثِيرٌَة، ... فَإِنِّي َذاِهٌب ألُِعدَّ لَُكْم  �

._______________

 ٢. ماذا نعرف عن هذا المكان الذي يبنيها يسوع؟
�أشعياء 17:65 ألَنَّنِي َها أَنَا أَْخلُُق َسَماَواٍت _______________ َوأَْرضاً َجِديَدًة. �

�عبرانيين 16:11 فَُهَو قَْد أََعدَّ لَُهْم _______________. �
�متى 5:5 طُوَبى لِلُْوَدَعاِء، فَإِنَُّهْم َسَيرِثُوَن _______________. �

�أشعياء 21:65 َوَيْبُنوَن _______________ َوُيِقيُموَن فِيَها. �

مالحظة: أعد اهلل لشعبه سماوات جديدة ، وأرض جديدة ، ومدينة مقدسة 
جديدة. سوف يرث الصالحين قصرا مجيدا في المدينة التي بناها يسوع 
)يوحنا 2:14( ، باإلضافة إلى منزل ريفي رائع على األرض الجديدة التي 

سوف يبنوها بأنفسهم )أشعياء 21:65(.

 ٣. ماذا نعرف أكثر عن المدينة المقدسة؟
ا  �رؤيا 16:21 َوكَانَْت أَْرُض الَْمِديَنِة _______________، طُولَُها ُيَساِوي َعرَْضَها، فَلَمَّ �
َن أَنَّ ِضلَْعَها ُيَساِوي _______________ _______________  قَاَسَها ِبالَْقَصَبِة تََبيَّ

_______________ ُغلَْوة )أَلَْفّيِن َوأَْرَبْعِمَئِة كِيلُوِمْتٍر(، َوِهَي ُمَتَساِوَيُة الطُّوِل 
َوالَْعرِْض َواالْرِتَفاِع.

َسَة، أُوُرَشلِيَم الَْجِديَدَة، نَازِلًَة ِمَن  �رؤيا 2:21 َوأَنَا َرأَْيُت الَْمِديَنَة الُْمَقدَّ �
_______________ ِمْن ِعْنِد اللِه.

َماِء ِمْن ِعْنِد اللِه لََها ُسوٌر  َسَة أُوُرَشلِيَم نَازِلًَة ِمَن السَّ �رؤيا 10:21 ، 12 الَْمِديَنَة الُْمَقدَّ �
َضْخٌم َعاٍل _______________ _______________ َباباً.

ا  . أَمَّ اٍف كَالزَُّجاِج النَِّقيِّ ًة ِمْن َذَهٍب َخالٍِص َشفَّ �رؤيا 18:21 كَانَِت الَْمِديَنُة َمْبنِيَّ �
_______________ فَِمَن _______________.

ا األَْبَواُب االثَْنا َعَشَر فَِهَي اثَْنَتا َعْشرََة لُْؤلَُؤًة: كُلُّ َباٍب لُْؤلَُؤٌة َواِحَدٌة.  �رؤيا 21:21 أَمَّ �
اِف. فَّ َوَساَحُة الَْمِديَنِة ِمْن _______________ َخالٍِص كَالزَُّجاِج الشَّ

مالحظة: المدينة المقدسة هي مربعة الشكل ، والمسافة من حوله هي 
12000 غلوة ، أو 1500 ميل )الغلوة هو ثمن ميل واحد(. إنها تنزل من 
السماء إلى األرض الجديدة ، وسوف تهبط إلى حيث يقف جبل الزيتون 

اآلن )زكريا 4:14(. كل باب من ابواباتها 12 مصنوع من لؤلؤة واحدة 
)رؤيا 21:21( ، وجدران المدينة الويشبية تقيس 144 ذراعا )رؤيا 17:21( 

أو 216 قدم عرضا )الذراع هو 18 بوصة(.

 ٤.  ماذا يقول الكتاب المقدس عن مياه المدينة 
واإلمدادات الغذائية؟

�رؤيا �1:22ثُمَّ أََرانِي الَْمالَُك _______________ َماِء الَْحَياِة. �
َتْيِه َشَجرَُة _______________  �رؤيا �2:22َوَيْخَترُِق َساَحَة الَْمِديَنِة، َوَعلَى َضفَّ �

تُثِْمُر اثَْنَتْي َعْشرََة َمرًَّة، كُلَّ َشْهٍر َمرًَّة. َوأَْوَراقَُها َدَواٌء َيْشِفي األَُمَم.

مالحظة: حدث ال ينفد ، يتدفق ماء النهر النقي من عرش اهلل ، وشجرة 
الحياة تعطي غالت محصول فواكه مختلفة كل شهر. هذه الفاكهة 
الرائعة وأوراقها توفير الترياق من الموت وإدامة الحياة األبدية. 

باإلضافة إلى ذلك ، سوف يزرعون قديسين اهلل طعامهم في منزلهم 
الريفية )اشعياء 21:65(. وسوف يكون النظام الغذائي لشعب اهلل على 
ما كان عليه قبل دخول الخطيئة العالم فواكه ، وحبوب ، ومكسرات 

)سفر التكوين 29:1 ، 31(. وسوف تكون لذيذة الطعم بشكل ال يوصف ، 
والقيمة الغذائية وسوف تكون مثالية.

 5. كيف سيكون العيش في السماء مختلفا من العيش هنا 
على األرض؟

�� أ.��أشعياء �5:35ِعْنَدئٍِذ تُْبِصُر ُعُيوُن _______________. �
� ب.��أشعياء 5:35 َوتَْنَفتُِح أََذاُن _______________.

� ت.��أشعياء �6:35_______________ األَْعَرُج كَالظَّْبِي، _______________ 
لَِساُن األَْبَكِم فََرحاًِ.

� ث.��أشعياء 25:65 الَ _______________ ]الوحوش[ َوالَ ُيْهلُِكوَن فِي كُلِّ َجَبِل 
. قُْدِسي، َيُقوُل الرَّبُّ

ئُْب َمَع الَْحَمِل، ... ، َوَيُسوقَُها َجِميعاً  � ج.��أشعياء �6:11فََيْسُكُن الذِّ
._______________ _______________

يَُّة  ْحَراُء َوالَْقْفُر األَْجرَُد، َوتَْبَتِهُج الَْبرِّ � ح.��أشعياء �1:35فَسَتْفَرُح الصَّ
_______________ كَالَْوْرِد.

� خ.��أشعياء �24:33لَْن َيُقوَل ُمِقيٌم فِي ِصْهَيْوَن إِنَُّه _______________.
َراُخ َواألَلَُم. � د.��رؤيا �4:21إِْذ َيُزوُل _______________ َوالُْحزُْن َوالصُّ

 ٦. أي نوع من األجسام سوف تعطى للقديسين؟
َماَواِت الَّتِي ِمْنَها نَْنَتِظُر َعْوَدَة  ا نَْحُن، فَإِنَّ َوطََنَنا فِي السَّ �فيليبي 20:3 ، 21 أَمَّ �

ُل َجَسَدنَا الَْوِضيَع إِلَى ُصوَرٍة  ُمَخلِِّصَنا الرَّبِّ َيُسوَع الَْمِسيِح، الَِّذي َسُيَحوِّ
_______________ لَِجَسِدِه الَْمِجيِد، َوفْقاً لَِعَمِل قُْدَرِتِه َعلَى إِْخَضاِع كُلِّ 

َشْيٍء لَِنْفِسِه.

 ٧. هل جسم يسوع حقيقي ، أو هو روحي؟
ُقوا، فَإِنَّ  ، فَأَنَا ُهَو ِبَنْفِسي. الِْمُسوِني َوتََحقَّ �لوقا 39:24 انْظُُروا َيَديَّ َوقََدَميَّ �

_______________ _______________ _______________ لَْحٌم َوِعظَاٌم كََما 
تََرْوَن لِي.

مالحظة: جسد يسوع بعد قيامته كان حقيقيا ، مع اللحم والعظام التي 
يمكن أن تلمسه وتشعر به. في بادئ األمر فكر التالميذ أنه كان روح 

عندما ظهر لهم فجأة ، ولكن بعد أن شعروا به وراقبه يأكل )لوقا 
40:24-43( ، كانوا يعرفون أنه كان حقيقيا. و بعد أربعين يوما ، قادهم 

يسوع إلى بيت عنيا وصعد إلى السماء )لوقا 50:24 ، 51(. المالئكة 
الذين ظهروا لتالميذه قال لهم : "ِإنَّ َيُسوَع ]من اللحم والعظام[، ... 

، َسَيُعوُد ِمْنَها ِمْثَلَما َرَأْيُتُموُه ُمْنَطِلقًا ِإَلْيَها!" أعمال الرسل 11:1. منذ 
تجسده ، يرتبط يسوع إلى األبد مع الجنس البشري ، باإلضافة إلى 

كونه إله.

– ٣ –– ٢ –

ب
المملكة المجيدة



 ٨. ما هي الوعد المشجعة األخرى التي وجدت؟
�أعمال الرسل 20:3 ، �21إِْذ ُيرِْسُل إِلَْيُكْم َيُسوَع الَْمِسيَح ثَانَِيًة، ... َحتَّى َيأْتَِي  �

اِمُل لُِكلِّ َشْيٍء. الزََّمُن الَِّذي َيتِمُّ فِيِه _______________ الشَّ

مالحظة: نمجد الرب ، في ملكوت اهلل الجديد سوف يتم إستعادة كل 
األشياء الجيدة المجيدة التي كانت قد فقدت من خالل دخول الخطيئة. 
وجميع الناس بصدق سيحبون ، يثقون ، ويدعمون كل منهما لألخرى. 
نتيجة لذلك ، لن يكون هناك المزيد من العنف )أشعياء 18:60( ، وال 
الخيانة ، اإلساءة ، الغدر ، التضليل ، الغيبة و النميمة ، عدام األمانة 

، إكتئاب ، خطر ، إحباط ، أو حزن. سيكون مليئة بالهجة ، السعادة ، 
والعيش الوفيرة إلى األبد.

 ٩. هل الذكريات المحزنه أو المؤلمة من هذه الحياة 
سوف تأثار الناس في الجنة؟

  فيلبي �31:2ألَنَّنِي َها أَنَا أَْخلُُق َسَماَواٍت َجِديَدًة َوأَْرضاً َجِديَدًة، تَْمُحو ِذكَْر األُولَى 
_______________ تَُعوُد تَْخطُُر َعلَى َباٍل.

مالحظة: العبارة "تخطر على بال" تترجم بشكل افضل "التحرك على 
القلب." الرب هنا واعدة بأن أحزان األرض لن تجلب الحزن لقديسيه 

في السماء.

١٠. هل الناس من األرض سيتعرفون على بعضهم البعض 
في ملكوت اهلل الجديد؟

  1 كورنثوس 12:13 ِعْنَدئٍِذ، _______________ ِمثْلََما ُعرِفُْت.

مالحظة: في الواقع سوف نعرف بعضنا البعض من خالل المظهر ، 
المشي ، السلوكيات ، الكالم ، وإلخ. سيتم تحسين قدراتنا على تميز 

بعضنا البعض في الجنة. وسوف تكون الجنة مكانا رائعة تماما للم 
شمل األسرة.

 5. ما هي الوعود المثيرة األخرى التي يعطينا اهلل 
بشأن مملكته القادمة؟

�  أ.��أشعياء �10:35َوَيْرِجُع إِلَْيَها َمْفِديُّو الرَّبِّ َوُيْقِبلُوَن إِلَى ِصْهَيْوَن ُمَتَرنِِّميَن ُيَكلُِّل 
. ُرُؤوَسُهْم _______________ أََبِديٌّ

� ب.��مزمور 11:16 َهَدْيَتنِي ُسُبَل الَْحَياِة: فَإِنَّ ِمْلَء الَْبْهَجِة فِي َحْضَرِتَك، َوفِي َيِمينَِك 
_______________ أََبِديٌَّة.

� ت.��زكريا �5:8َوتَْكَتظُّ طُُرقَاتَُها ِباألَْوالِد َوالَْبَناِت _______________ فِيَها.
� ث.��أشعياء 31:40 َيْركُُضوَن َوالَ _______________. َيْمُشوَن َوالَ 

._______________
� ج.��أشعياء �31:40َوُيَحلُِّقوَن ِبأَْجنَِحِة _______________.

مالحظة: القديسين سوف تكون قادرة على الطيران مثل المالئكة 
بسرعة أسرع من الضوء. ألنهم ورثوا كل شيء )رؤيا 7:21( ، قد 

يزورون عوالم أخرى ، مع لحظات فقط للوصول إلى هناك. وفقا للكتاب 
المقدس ، قد جعل اهلل العوالم األخرى التي لم تسقط )أيوب 6:1 

وعبرانيين 2:1 ؛ 3:11(.

١٢. هل يمكننا أن نصف بدقة ملكوت اهلل الجديد بكلمات؟
� 1 كورنثوس 9:2 إِنَّ َما لَْم تَرَُه َعْيٌن، َولَْم تَْسَمْع ِبِه أُُذٌن، َولَْم َيْخطُْر َعلَى 

يِه! ُه اللُه لُِمِحبِّ _______________ _______________ قَْد أََعدَّ

مالحظة: أنت و أنا في مكاننا الحالي ليس لنا القدرة حتى على تخيل 
األشياء الرائعة التي أعدها اهلل ألوالده. ال يمكن لكلمات ، أفكار ، أو حتى 

األحالم حقا أن تتصور روعة األفراح ونعيم الجنة. وبغض النظر عن ما 
يمكن أن نعاني على وجه األرض ، كوننا في السماء سيفوق جميع تجارب 

األرض )رومية 18:8(.

١٣. ما هي أعلى مكافأة في مملكة اهلل الجديدة؟
��رؤيا 3:21 اللُه نَْفُسُه َيُكوُن _______________ إِلهاً لَُهْم! . �

مالحظة: صدق ، وقف في رهبة! واهلل فعال سيعيش في األرض الجديدة 
مع شعبه. ال شيء يمكن أن يقارن هذا السرور الكبير والمجد.

١٤. من هم الناس الذين سوف يتم استثنائهم من ملكوت اهلل 
السماوي؟

��رؤيا �27:21َولَْن َيْدُخلََها َشْيٌء _______________. �
��رؤيا �7:21َهَذا كُلُُّه نَِصيُب _______________. �

مالحظة: الخطيئة تنجس والن يسمح بدخولها الجنة ، قد تبدأ التمرد من 
جديد. )انظر الملحق بعنوان "ملكوت اهلل"(.

١5. ماذا يمكنني أن افعل حيال الخطيئة؟
���1يوحنا �9:1َولِكْن، إِِن اْعَتَرفَْنا ِبَخطَاَيانَا، فَُهَو َجِديٌر ِبالثَِّقِة َوَعاِدٌل، َيْغِفُر لََنا َخطَاَيانَا  �

_______________ ِمْن كُلِّ إِثٍْم.

مالحظة: إذا سألت يسوع أن يغفر لي خطاياي ، سيغفر لي ويطهرني من 
الخطيئة ويجعلني واحد من اوالده.

١٦. ماذا قال يسوع عن صيغة النجاح في هذه الحياة 
والحياة اآلخرة؟

الً _______________ _______________ َوِبرِِّه،  ا أَنُْتْم، فَاطْلُُبوا أَوَّ ��متى �33:6أَمَّ �
َوَهِذِه كُلَُّها تُزَاُد لَُكْم.

مالحظة: هذا هو بالضبط ما فعله الملك سليمان عندما سأله اهلل ، "ماذا 
تريد؟" وكان أول فكرة كانت ملكوت اهلل وبره. في المقابل ، تابعت 

البركات بمملكة مجيدة. هذا سيحدث لنا أيضا عندما نسعى لملكوت اهلل 
األول.

إستجابتك
مع اإلدرك بأن الله في كامل السيطرة على األحداث الدنيوية ، هل أنت على 

إستعداد للسماح له بالسيطرة الكاملة من حياتك؟
اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

ملكوت اهلل
الكتاب المقدس هو سجل للمملكتين في صراع مستمر ، مملكة الله ومملكة الشيطان. جعل   
يسوع ملكوت الله رئيسي في وعظه. هناك أكثر من 100 مرجع لملكوت الله في العهد الجديد 

وحده ، وترد في الكثير من أمثال يسوع. من تعاليمه نحن نعلم أن ملكوت الله اإللهي ينقسم إلى 
فئتين مختلفتين ، الروحية والحرفية.

مواطنين مملكة الجنة الروحية يكون الله المسيطر والحاكم في قلوبهم. قبل التحويل ، احتل   
العرش في قلوبنا من قبل الشيطان ، الخطيئة ، والنفس. ولكن بعد أن قبلنا الغفران وقوة يسوع ، 

تلك العبودية  قد كسرت. هذا هو السبب يقول بولس: "ِإَذْن، اَل َتْمِلَكنَّ اْلَخِطيَئُة ِفي َجَسِدُكُم اْلَماِئِت 
َفَتْنَقاُدوا َلَها ِفي َشَهَواِتِه. ...  َفَلْن َيُكوَن ِلْلَخِطيَئِة ِسَياَدٌة َعَلْيُكْم، ِإْذ َلْسُتْم َخاِضِعيَن ِللشَِّريَعِة َبْل 

ِللنِّْعَمِة." رومية 12:6 و 14. واضاف " َأمَّا ِإَذا ُكْنُت َأْطُرُد الشََّياِطيَن ِبِإْصَبِع اللِه، َفَقْد َأْقَبَل َعَلْيُكْم 
َمَلُكوُت اللِه." لوقا 20:11.

حالما يقبل الشخص المسيح ، فإنه على الفور يصبح مواطنا في ملكوت الله الروحي. هذا   
هو السبب في أن كل من يسوع ويوحنا المعمداني بدأ التبشير من خالل حث الناس على التوبة 
، "ُتوُبوا، َفَقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السََّماَواِت!" متى 2:3 ؛ 17:4. "فقد اقترب" ]في متناول اليد[ تعني 
وسيلة متاحة أو يمكن الوصول إليها اآلن. هذا هو السبب قال يسوع: "ِإنَّ َمَلُكوَت اللِه اَل َيْأِتي 
ِبَعاَلَمٍة َمْنُظوَرٍة. َواَل ُيَقاُل: َها ُهَو ُهَنا، َأْو: َها ُهَو ُهَناَك! َفَها ِإنَّ َمَلُكوَت اللِه ِفي َداِخِلُكْم!" لوقا 

20:17 و 21. حالما يتم تعمد شخص ، فإنه يترك مملكة الشيطان المظلمة وينضم لملكوت الله 
المضيئة.

كل تباع حقيقي للمسيح هو سفير لهذا العالم من ملكوت الله الروحي. سفراء من دول أخرى   
غالبا ما يتكلم بلغة مختلفة ، يرتدون مالبس مختلفة ، يتناول أغذية مختلفة ، يستخدامون عملة 
مختلفة ، ولهم عادات مختلفة. في نفس الطريق ، كسفراء للمسيح يجب أن نكون حذرين للغاية 

لتمثيل بحق مملكة ربنا بواسطة ما نأكلة ، نتحدث به ، اللباس ، وقضاء وقتنا ومالنا.
يوما ما شعب الله سيرث مملكة الله الحرفية ، المادية التي ناقشت في هذا الدرس. هذا هو   
الملكوت الذي نتشوق اليه عندما نصلي صالة الرب ، "يأتي ملكوتك". متى 10:6. ملكوت الله 

الحرفية سوف تنشئت بشكل كامل وأخير بعد صدور الحكم في مرحلة ما بعد األلفية والمعركة 
المذكورة في سفر الرؤيا 20.
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