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 2الُملحق 

 قائمة بكلِّ أمثال يسوع في الكتاب الُمقدَّس

 

 

 . مثًل  65في النّظرة العاّمة التّالية، يوجد 

 ملحق = م = د  رسد لوقا = لو  مرقس = مر متّى = مت

المتعلق  9الدليل اإلرشادي 

  (أمثال 9) بملكوت هللا

 

 ُمقّدمة إلى األمثال

 

 (1)م  تفسير األمثال. 1

 األمثالتعريف األمثال، هدف 

 وصفاتها، طريقة تفسير األمثال 

 

 طبيعة وسمات ملكوت هللا

 

  تأسيس ملكوت هللا. 2

 (1تقييد الرجل القوي )د 

؛ 73-11: 7 ؛ مر73-11: 11مت 

  17-11: 11 لو

 

  هللا ملكوتكلمة هللا في . 3

 ( 7الزارع )د 

 ؛13-7: 1 ؛ مر17-7: 17مت 

  16-1: 8لو 

 

 هللا في ملكوت هللا ُمرَسلو. 4

 (6الوكلء األشرار )د 

 ؛9-1: 11؛ مر 11-77: 11مت 

  15-9: 13 لو

 

نوعان من النّاس في ملكوت . 5

 هللا

 ( 3الّزوان والقمح )د 

 17-75 ،73-11: 17 مت

 ( 16االبنان )د 

 71-18: 11 مت

 ( 16شجرة التّين غير المثمرة )د 

   19-1: 17 لو

 ( 1الّشبكة )م 

  63-13: 17 مت

 

موقف هللا تجاه الّضائعين . 11

 الّضالّين عن ملكوت هللا

 ( 7الخروف الّضائع )م 

 11-11: 18 مت

 ( 13)د  الخروف الضائع

  3-1: 16 لو

 ( 7الّدرهم الّضائع )م 

  13-8: 16 لو

 االبن الّضاّل 

  71-11: 16 لو

 

 الحياة في ملكوت هللا

 

المحبّة الُمتدفِّقة في ملكوت . 11

 هللا

 ( 1عودة الّروح الّشّرير )م 

 15-11: 11 ؛ لو16-17: 11مت 

 ( 1المديونان )م 

  63-13: 3 لو

 (19الّسامري الّصالح )د 

 73-19: 13 لو

 

 التواضع في ملكوت هللا. 12

 الشهادة في ملكوت هللا. 11

 ( 71الطبيب والمريض )د 

 ؛ لو13-17: 1؛ مر 17-9: 9مت 

6 :13-71  

 ( 71ملح األرض ونور العالم )د 

  15-17: 6 مت

 ( 1صاحب البيت )م 

  61-61: 17 مت

 ( 1الفعلة والحصاد )م 

 78-76: 9 مت

 

 التلمذة في ملكوت هللا. 11

ع )د   ( 77البنّاء المتسرِّ

 73-18: 11 لو

 ( 77الملك المتسّرع )د 

 77-71: 11 لو

 اليد الموضوعة على المحراث

 ( 7) م 

  51-51: 9 ول

 

األمالك األرضية في ملكوت . 19

 هللا 

 ( 76الغني الغبي )د 

  11-17: 11 لو

ل  الغني المترغد ولعاز المتسوِّ

 ( 76)د 

  71-19: 15 لو

 

المتعلق  12الدليل اإلرشادي 

 أمثال( 11) بملكوت هللا
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 ملكوت هللا موّ نّ ال. 6

 (9)د  االبذار النّامية سرًّ 

 19-15: 1 مر

 ( 9الخميرة )د 

 13: 17 ؛ لو77: 17مت 

 ( 9بذرة الخردل )د 

؛ 71-73: 1؛ مر 71-71: 17مت 

 19-18: 17 لو

 

 الّدخول إلى ملكوت هللا

 

 تكلفة الّدخول إلى ملكوت هللا. 1

 ( 11الكنز المطمور المخفي )د 

 11: 17 مر

 ( 11اللؤلؤة كثيرة الثمن )د 

 15-16: 17 مر

 

 

المتعلق  11الدليل اإلرشادي 

 (مثاًل  19) بملكوت هللا

 

  الّدخول إلى ملكوت هللاشرط . 1

 ( 1الباب الّضيق )م 

 11-17: 3 مت

 ( 17وليمة العرس )د 

 11-1: 11 مت

 (1الوليمة العظيمة )م 

  11-16: 11 لو

 

مسؤولية الدخول إلى ملكوت . 9

 هللا

 ( 1األوالد الجالسون في السوق )م 

 76-71: 3 ؛ لو19-15: 11مت 

 ( 1علمات الجّو/ الطقس )م 

 (65-61: 11 لو؛ 1-1: 15مت 

 ( 11المقاعد المحجوزة )د 

  11-3: 11 لو

 ( 11الفّريسّي وجابي الّضرائب )د 

  11-9: 18 لو

 

 الغفران في ملكوت هللا. 13

 ( 6الخصم المشتكي )م 

  15-16: 6 مت

 ( 17العبد/ الخادم غير الّرحيم )د 

  76-17: 18 مت

 

المتعلق  11الدليل اإلرشادي 

 (مثاًل  11)بملكوت هللا 

 

إطاعة كلمة هللا في ملكوت . 14

 هللا

 ( 16األعمى يقود األعمى )د 

  11-79: 5 ؛ لو13-1: 16مت 

 ( 16البنّاء الحكيم والبنّاء الغبي )د 

 19-13: 5 ؛ لو13-11 :3مت 

 

  الّصوم في ملكوت هللا. 15

 العريس والثوب المرقوع والقِرب

 (13)د 

؛ 11-18: 1؛ مر 13-11: 9مت 

  79-77: 6 لو

 

الّصالة الُمثابرة والُملّحة في . 16

 ملكوت هللا

 ( 1االبن الطّالب )م 

 17-9: 11 ؛ لو11-3: 3مت 

ع )د الّصد  ( 19يق المتضرِّ

  13-6: 11 لو

 ( 19األرملة الُملّحة )د 

 8-1: 18 لو

 

 الوكالة في ملكوت هللا. 21

 ( 73الوكيل الماكر )د 

  17-1: 15 لو

 

  الخدمة في ملكوت هللا. 21

 ( 79الخادم/ العبد الرديء )د 

  13-3: 13 لو

العبد/ الخادم األمين والعبد/ الخادم 

 غير األمين

 ( 79)د 

  15-11: 11 ؛ لو61-16: 11 مت

 

 المكافآت في ملكوت هللا. 22

 ( 11العّمال في الكرم )د 

  15-1: 13 مت

 ( 17الوزنات )د 

  73-11: 16 مت

 ( 1الوزنات/ األمناء العشرة )م 

  13-11: 19 لو

 

 اليقظة في ملكوت هللا. 23

 ( 7شجرة التين الُمفِرخة )م 

  76-71: 11 مت

 ( 16العذارى العشرة )د 

  17-1: 16 مت

 ( 7العبيد األمناء اليقظون )م 

  13-76: 11 لو

 

الحكم/ الّدينونة في ملكوت . 24

  هللا

 ( 13الغنم والماعز )د 

  15-71: 16 مت

 

 

 

 


