
   الملكوت

  أن يتعرف الشاب على مفهوم الملكوت وأنه حياة وعشرة مع اهللا منذ اآلن وليس مجرد شئ بعد الموت: الهدف

  ما الفرق بين ملكوت السموات وملكوت اهللا -١

  لمثل هؤالء ملكوت السموات..  دعوا األوالد يأتون إلّي ١٤: ١٩مت 

  لمث هؤالء ملكوت اهللا..  دعوا األوالد ١٤: ١٠مر 

   اعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات١١: ١٣مت 

   اعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت اهللا١١: ٤مر 

   ٣١: ١٣مت 

   ٣١و٣٠: ٤مر 

  لماذا يكتبها القديس متى بهذا الشكل ؟

  من الذي ال يدخل الملكوت ؟ -٢

  .. ما أعسر دخول المتكلين على األموال ٢٤: ١٠مر 

  .. والفريسيين  إن لم يزد برآم على الكتبة٢٠: ٥مت 

   إن ملكوت اهللا ينزع منكم ويعطى ألمة تعطي أثماره٤٣: ٢١مت 

   ١٣-١٠و١: ٢٢مت 

  من يدخل الملكوت؟ هل هم األآثرية؟ -٣

  المطرودين من أجل البر ..  المساآين بالروح ١٠و٣: ٥مت 

   من ال يقبل ملكوت اهللا مثل ولد فلن يدخله١٥: ١٠مر 

  ق ال يقدر أن يرى ملكزت اهللا إن آان أحد ال يولد من فو٣: ٣يو 

   ال تخف أيها القطيع الصغير ألن أباآم قد سر أن يعطيكم الملكوت٣٢: ١٢لو 

  من يعرف أسرار الملكوت؟ من يعلنها؟ -٤

   اعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات١١: ١٣مت 

  من له سيعطى ويزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه

   وما يليه١١: ٤مر 

  أ الملكوت؟متى يبد -٥

   توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السموات٢: ٣مت 

  .. منذ أيام يوحنا المعمدان حتى اآلن ١٢: ١١مت 

   من القيام ههنا قومًا ال يذوقون الموت حتى يروا ملكوت اهللا قد أتى بقوة١: ٩مر 

  متى يأتي الملكوت؟ -٦

 أجابهم وقال ال يأتي ملكوت اهللا بمراقبة وال يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك ألن ملكوت اهللا داخلكم .. ٢١-٢٠: ١٧لو 

  ... يشبه ملكوت السموات عشر عذارى ١: ٢٥مت 

  أين يوجد الملكوت؟ -٧

  ملكوت اهللا داخلكم..  ٢١: ١٧لو 

   ٤١-٣٨: ١٣اقرأ بعناية مت 



  إسحق ويعقوب في ملكوت السموات يتكئون مع ابراهيم و١١: ٨مت 

   ٤٧: ٩مر 

  آيف يمتد الملكوت؟ وآم يستغرق من الزمن؟ -٨

   ٤١-٣٦: ١٣مت            ٢٩-٢٦: ٤مر 

  ما هي العالقة بين السيد المسيح والملكوت؟ -٩

  ألجل ملكوت اهللا ... ٢٩: ١٨لو 

  ألجلي وألجل اإلنجيل  ... ٢٩: ١٠مر 

  من أجل إسمي  ... ٢٩: ١٩مت 

   ٢٨: ١٢مت 

  هو الملكوت إذن؟ما  -١٠

   اآرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السموات٧: ١٠مت 

   فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا١٢: ٦مر 

   ارسلهم ليكرزوا بملكوت اهللا٢: ٩لو 

   ان آنت أنا بروح اهللا اخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت اهللا٢٨: ١٢مت 

  آيف أدخل أنا الى الملكوت؟ -١١

  سية بيني وبين الملكوت؟ما هي العقبة األسا -١٢

 الى الداخل ثم يطبق فوقه ٦ -٥الوجه تطبيقها ثم يمكن آتابة آل جزء على بطاقة ولصقها على ورقة فولسكاب بالترتيب اآلتي 

 رأس السهم تشير الى بداية الكتابة فرأس السهم التى تشير الى تكون مثل آتيب صغير يمكن للشاب أن يحتفظ به ٤ -١الوجه 

 آتابة النص بالترتيب الطبيعى مثل الورقة أما السهم المقلوب فمعناه أن البطاقة ستلصق مقلوبة حتى يمكن بعد أعلى تعنى

   ٧ في ظهر البطاقة ١وعند لصق البطاقات يراعى أن تكون البطاقة . تطبيق الورقة الكبيرة أن تكون مقروءة
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