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  مأموریة الملتزم
  
  ١٣الفصل 

  ١٣ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

   .التلمذةمكافأة تكلفة و وفھم التالمیذ االثني عشر تقدیم :الھدف

ھَا َواْلقَُرى یَُعلُِّم فِي َمَجاِمِعھَا، َویَْكِرُز ِببَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، َویَْشِفي َوَكاَن یَُسوُع یَطُوُف اْلُمُدَن ُكلَّ 
ْ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. الَ َراِعَي لَھَا
 )٣٨-٣٥:٩متى ( .»یُْرِسَل فََعلَةً إِلَى َحَصاِدهِ 

 
 كان على. ص، لیصلوا إلى اعالم بالخبر السار ورسالة الخال"أو رسوال"اثنى عشر تلمیذا  درب یسوع

، وطھرون یشفون المرضى كانوا . ویظھروا ملكوت هللا باآلیات والعجائب أن یبشروا باالنجیل الرسل
لكن كان علیھم . لم یكونوا دائما یُستقبلون بطریقة حسنة. ، ویخرجون الشیاطین، ویقیمون الموتىالبرص

كانوا یثقون في هللا لتلبیة كل  .دائما أن یبشروا باإلنجیل مجانا دون أن یطلبوا أي شيء من الناس
  .  كان التالمیذ یعیشون باإلیمان. احتیاجاتھم

 
كذلك . السار بعد قیامتھ وصعوده الخیر نشروا 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 إجابة خترا    
 "الذي تم إرسالھ" "الرسول" تعني كلمة؟ صحیحة أو خاطئة -١
  .معھ دائما ألنھم كانوا یسوع من دائما كانوا یتعلمون الرسل االثني عشر؟ صحیحة أو خاطئة -٢
  .الرسل االثني عشر في المقام األول قدمت إلى كبیرةال یسوع خطابات معظم؟ صحیحة أو خاطئة -٣
   .بعد اآلن الناس ال یرسل یسوع؛ حدثا فریدا من نوعھكان  التالمیذ تكلیف؟ أو خاطئة صحیحة  -٤
 

   .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة، اختر یذكر خالف ذلك ما لم
 
 ؟ قیامة یسوع یشك في الذي الفلسفي المفكر كان تلمیذ أي -٥
  بطرس -أ

  توما -ب
  فیلیبس -ج
   یعقوب -د

 
 ؟ متى مھنة كانت ماذا  -٦
  جابیا للضرائب -أ

  صیاد سمك -ب
  كاھن -ج
   كاتب -د

 
 )ما ینطبق اختر كل(؟ إخوة كانوا تالمیذ أي -٧
 برتلماوس و فیلیب -أ

  وأندراوس بطرس -ب
  وشمعون یھوذا -ج
  یعقوب ویوحنا -د
  ومتى  توما -ه

 
  أوال ان یذھبوا؟ للتالمیذ قیل لمن  -٨
  األمم -أ

  الیھود -ب
  الفریسیین -ج
   كل شخص -د

 
 إلى تالمیذه أنھم سوف ینالوه؟  یسوعأشار إلیھ  الترحیب من أي نوع  -٩
  .اإلنجیل لسماع من حولھم جتمعست الحشود أن -أ

  .أن یالحظھم ال یمكن ألحد -ب
  سوف یصبحون شھداء -ج
   وسوف یرفضھم العدید من الناس الذئاب، بین الخراف سوف یكونون مثل -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(فوق  یسوع لوضع على استعداد یجب أن نكون بحیثضخمة  ذةالتلم تكلفة  - ١٠

  الناس ومعارفنا -أ
  ممتلكاتنا -ب
  الخاصةرغباتنا أحالمنا و -ج
  عائالتنا-د
   الحیاةب الخاصة خططنا -ه
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 ؟ نقضي حیاتنا أننا یجب أن یقول یسوع كیف - ١١
  بأي ثمن نخلصھا -أ

  بعیدا ینفقھا -ب
  من اجل المسیح بھا، أو تضحي، ھاتنفق -ج
  أبدا تسترح، ال اعمل دائما -د

 
 ؟ یسوع شركة مع إذا كان لدینا نؤمن بھا التالیة یمكن أن الوعود أي من - ١٢

  .في الحیاة عواصف لن تمر بنا -أ
 .أن تطیع أوامرنا العواصف یجب على جمیع -ب
  .اةعواصف الحیب یتم تدمیرنا في نھایة المطاف سوف نحن -ج
  . یسوع معنا في السفینة تتغلب علینا مدامأن العواصف  ال یمكن -د

 

 وعد كیف؟ ما ھي، إذا كان األمر كذلك؟ حیاتك تدمرأنا  شعرت مشكلة واجھت سبق لك أن ھل
 ؟تعزیزوال بكل وسائل الراحة أن یكون معك یسوع

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

 ألنھ دائما معنا أشكر هللا. لآلخرین األخبار السارة استخدامك لتوصیل ألنھ یرید هللا أشكر
 أن یقوي اسألھ .شركة معھ أولئك الذین ھم في یمكن أن یغرق وال شيء في الحیاة عاصفةفوق كل و

 اسأل هللا .األخبار السارةب تشاركھ یجب أن إذا كان ھناك شخص اسألھ اآلن .یقوي إیمانكو معھ عالقتك
  .معھ اإلنجیل لتشارك فرصةو وشجاعةحكمة، 
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 ماذا كان، عن الرسلالكتب تفاسیر ووال الكتاب المقدس القوامیس مثل، لدیك جمیع الموارد استخدام  -١

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
تكلفة " اللوثري ب بونھوفر دیتریش األلماني القس الشھیرسماه  مثاال لما التالمیذ كیف كان مصیر -٢

؟ "التلمذة
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
؟ لرحلتھم معھم طعامعدم أخذ أي ب أمرھم لماذا .للتبشیر تالمیذه أرسل یسوع  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
 عندما حول كبیرة، عاصفةل القارب الذین تعرضوا في الرسل قصة تطبیق لك شخصیا یمكن كیف -٤

؟ ھدوء عظیم ليإ كبیرةال عاصفةال یسوع
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
على  أن یمشي یسوع بطرس دعا عندما ١٤متى  فيعاصفة ال من قصة الشخصیة ما ھي التطبیقات -٥

؟ الماء
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
: یسوع على سؤال إجابة بطرس ھي الصحیحة، كانت ١٦متى بطرس في و بین یسوع لحوارا في -٦
. الشیطان هدعابطرس و، وبخ یسوع الجملة التالیةبعد ذلك، في ثم . فمدحھ الرب  "إني أنا؟ تقولونمن "

؟ یسوععالقتنا بإیماننا و الخاصة بنا في التناقضات عن ماذا یعلمنا ھذا
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 أصبحوا یناإلخوة الذ مجموعتین من مع ١٩:٤ متى في أنشأه یسوع العھد الذي نطبق كیف یجب أن -٧

؟ "... سوف أجعلك وأنااتبعني " ب أساسا بدأالذي و، الرسل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


