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  مأموریة الملتزم
  
  ١٣الفصل 

  ١٣ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

   .التلمذةمكافأة تكلفة و وفھم التالمیذ االثني عشر تقدیم :الھدف

ُدَن ُكلَّھَا َواْلقَُرى یَُعلُِّم فِي َمَجاِمِعھَا، َویَْكِرُز ِببَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، َویَْشِفي َوَكاَن یَُسوُع یَطُوُف اْلمُ 
ْعبِ  ا َرأَى اْلُجُموَع تََحنََّن َعلَْیِھْم، إِْذ َكانُوا ُمْنَزِعِجیَن َوُمْنطَِرِحیَن َكَغَنٍم ٣٦. ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف فِي الشَّ َولَمَّ

فَاْطلُبُوا ِمْن َربِّ اْلَحَصاِد أَْن ٣٨. اْلَحَصاُد َكثِیٌر َولِكنَّ اْلفََعلَةَ قَلِیلُونَ «:ِحینَئٍِذ قَاَل لِتَالَِمیِذهِ ٣٧. لَھَا الَ َراِعيَ 
 )٣٨-٣٥:٩متى ( .»یُْرِسَل فََعلَةً إِلَى َحَصاِدهِ 

 
 على كان. سالة الخالصلیصلوا إلى اعالم بالخبر السار ور، "أو رسوال"اثنى عشر تلمیذا  یسوعدرب 
 ونر، وطھالمرضى یشفون كانوا . یظھروا ملكوت هللا باآلیات والعجائبو االنجیلأن یبشروا ب الرسل

لكن كان علیھم . لم یكونوا دائما یُستقبلون بطریقة حسنة. ویخرجون الشیاطین، ویقیمون الموتى، البرص
كانوا یثقون في هللا لتلبیة كل . من الناس دائما أن یبشروا باإلنجیل مجانا دون أن یطلبوا أي شيء

  .  كان التالمیذ یعیشون باإلیمان. احتیاجاتھم
 

كذلك . السار بعد قیامتھ وصعوده الخیر وانشر بإخالص ثم لمدة ثالث سنوات عن كثب تالمیذ یسوعال تبع
  .نحن أیضا یجب علینا أن نكون مخلصین في توصیل رسالة المسیح للعالم الذي نعیش فیھ
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 .أفضل إجابةاختر
"الذي تم إرسالھ" "الرسول"تعني كلمة؟ أو خاطئةصحیحة -١
 .معھدائماألنھم كانوایسوعمندائماكانوا یتعلمونالرسل االثني عشر؟ أو خاطئةصحیحة -٢
 .الرسل االثني عشرإلىقدمت في المقام األول كبیرةالیسوعخطاباتمعظم؟ أو خاطئةصحیحة -٣
 .بعد اآلنالناسال یرسلیسوع؛ حدثا فریدا من نوعھكان التالمیذتكلیف؟ خاطئةصحیحة أو  -٤

 .لكل سؤالواحدةأفضل إجابةاختر، یذكر خالف ذلكما لم

؟ قیامة یسوعیشك فيالذيالفلسفيالمفكركانتلمیذأي -٥
بطرس -أ

توما -ب
سفیلیب -ج
یعقوب -د

؟ متىمھنةتكانذاما -٦
جابیا للضرائب -أ

صیاد سمك -ب
كاھن -ج
كاتب -د

)ما ینطبقاختر كل(؟ إخوةكانواتالمیذأي -٧
برتلماوس وفیلیب -أ

سواوأندربطرس -ب
وشمعونیھوذا -ج
یعقوب ویوحنا -د
ومتىتوما -ه

 ؟أوال ان یذھبوالتالمیذلقیللمن -٨
األمم -أ

الیھود -ب
فریسیینال -ج
كل شخص -د

إلى تالمیذه أنھم سوف ینالوه؟ یسوعأشار إلیھ الترحیبمننوعأي -٩
 .اإلنجیللسماعمن حولھم عمجتستالحشودأن -أ

 .أن یالحظھمال یمكن ألحد -ب
سوف یصبحون شھداء -ج
وسوف یرفضھم العدید من الناسالذئاب،بینالخرافمثلسوف یكونون -د
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)اختر كل ما ینطبق(فوق یسوعلوضععلى استعدادیجب أن نكونبحیثضخمة التلمذةكلفةت -١٠
ومعارفناالناس  -أ

ممتلكاتنا -ب
الخاصةنارغباتأحالمنا و -ج
عائالتنا-د
الحیاةبالخاصةناخطط -ه

؟ نقضي حیاتناأننا یجب أنیقولیسوعكیف -١١
بأي ثمننخلصھا -أ

 ابعیدینفقھا -ب
من اجل المسیح ،ابھتضحيأو ، تنفقھا -ج
أبداحتسترال ، عمل دائماا -د

؟ یسوعشركة معإذا كان لدینابھانؤمنالتالیة یمكن أنالوعودأي من -١٢
 .في الحیاةعواصفتمر بنالن  -أ

.أن تطیع أوامرناالعواصفیجب على جمیع -ب
 .عواصف الحیاةب ایتم تدمیرنفي نھایة المطاف سوفنحن -ج
 .یسوع معنا في السفینةتتغلب علینا مدامأن العواصف ال یمكن -د

وعدكیف؟ ھيما ، إذا كان األمر كذلك؟ حیاتكدمرتأنا شعرتمشكلةواجھتسبق لك أنھل
 ؟تعزیزالووسائل الراحةبكلكون معكأن ییسوع

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

معنادائماألنھهللاأشكر.آلخرینلسارةاألخبار اللتوصیلاستخدامك ألنھ یریدهللاأشكر
أن یقويسألھا .شركة معھأولئك الذین ھم فيغرقیمكن أن یال شيء واةفي الحیعاصفةفوق كل و

سأل هللا .سارةاألخبار البتشاركھیجب أنإذا كان ھناك شخصسألھااآلن .یقوي إیمانكومعھعالقتك
 .معھاإلنجیلشاركلتفرصةووشجاعةحكمة، 
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 كان ذاما، الرسل عنالكتب و تفاسیروال المقدسالكتاب  القوامیس مثل، لدیك جمیع الموارد استخدام  -١

 عندما توفي كان یفعل، ماذا یسوع التقى النھ ھذا التغییر حدث، كیف یسوعب التقى عندما یفعل رسول كل
 ؟ ماتكیف أین وو

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تكلفة " اللوثري ب بونھوفر دیتریش األلماني الشھیرالقس سماه  مثاال لما التالمیذ مصیر كیف كان -٢

؟ "التلمذة
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ لرحلتھم معھم طعامأي  أخذعدم ب أمرھم لماذا .للتبشیر تالمیذه أرسل یسوع  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 حولعندما  كبیرة، عاصفةل ن تعرضواالقارب الذی في الرسل قصة قیطبت لك شخصیا یمكن كیف -٤

؟ ھدوء عظیم يإل كبیرةال عاصفةال یسوع
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
على  أن یمشي یسوع بطرس دعا عندما ١٤متى  عاصفة فيال ةقصمن  الشخصیة ما ھي التطبیقات -٥

؟ الماء
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
: یسوع على سؤال الصحیحةھي  بطرس إجابة تكان، ١٦متى بطرس في و بین یسوع الحوار في -٦
. الشیطان هدعابطرس و یسوع ، وبخالجملة التالیةبعد ذلك، في ثم . فمدحھ الرب  "إني أنا؟ تقولونمن "

؟ یسوعب عالقتناإیماننا و الخاصة بنا في التناقضات عن ھذا لمناماذا یع
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 واأصبح اإلخوة الذین مجموعتین من مع ١٩:٤ متى في یسوع أنشأه العھد الذي نطبق كیف یجب أن -٧

؟ "... جعلكسوف أ وأنااتبعني " ب أساسا بدأ الذيو، الرسل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


