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  الدعوة لاللتزام
  
  ١٧الفصل 

  ١٧ العھد الجدید الدرس الصوتي رقم

  .أن نفھم دعوة یسوع للتالمیذ، والإللتزام الذي یتوقعھ منھم: الھدف

َوَمْن أََراَد أَْن ٢٧َعِظیًما فَْلیَُكْن لَُكْم َخاِدًما،  بَْل َمْن أََراَد أَْن یَُكوَن فِیُكمْ . فَالَ یَُكوُن ھَكَذا فِیُكمْ ٢٦
الً فَْلیَُكْن لَُكْم َعْبًدا،  َكَما أَنَّ اْبَن اِإلْنَساِن لَْم یَأِْت لِیُْخَدَم بَْل لِیَْخِدَم، َولِیَْبِذَل نَْفَسھُ فِْدیَةً َعْن ٢٨یَُكوَن فِیُكْم أَوَّ

  )٢٨-٢٦:٢٠متى . (»َكثِیِرینَ 
  )٣٢:٤أفسس . (لُطَفَاَء بَْعُضُكْم نَْحَو بَْعٍض، َشفُوقِیَن ُمتََساِمِحیَن َكَما َساَمَحُكُم هللاُ أَْیًضا فِي اْلَمِسیحِ ُكونُوا 

ركب یسوع على حمار ودخل أورشلیم اإلسبوع قبل صلبھ، وعندما وصل إلى المدینة طھر الھیكل، ولعن 
  .ل الصراع بین یسوع والزعماء الدینیین أكثر حدةخلقت ھذه األعمال سیاق لمثل قوي جع. شجرة التین

، وذلك عندما یثول یسوع ٢١بعض كلمات یسوع القاسیة نجدھا في ختام ھذا الفصل الطویل من متى 
ویعطى آلخرین ) الیھود(لزعماء الدینیین أن ألنھم لم یجلبوا ثمر الملكوت، فإن الملكوت سینزع منھم 

  .لیأتوا ھم بالثمر المطلوب) كل من ھم لیسوا یھودا –األمم (
ھذا الموقف الزال ینطبق . علم یسوع تالمیذه أن یكون لھم قلب الخادم ویلتزموا بإتباعھ تحت أي تكلفة 

  .على أتباعھ الیوم
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  .أفضل إجابة اختر    
 نأولئك الذین یقبلو. كمخلص المسیح یسوع لقبول بدا وقت متأخرأ ال یوجدانھ ؟ صحیحة أو خاطئة -١

  .طوال حیاتھم أولئك الذین یتبعونھ تماما مثل إلى السماء ونذھبی الحیاة في وقت متأخر من سیحالم
أتي نأن  من المسیح إلىأتي ن أنقبل  للغایة خاطئة حیاة نایكون ل من األفضل أن؟ صحیحة أو خاطئة -٢

  .قلیال مخطئین لاطفكأاإلیمان  إلى
  .الحكیمة تھاومشور كبیرإلیمانھا ال ویوحنا عقوبأم ی السید المسیحمدح ؟ صحیحة أو خاطئة -٣
   .مأدبة إلى رعایاه الملك دعوی كما معنا لھ عالقةیرید أن یكون و یدعونا یسوع؟ صحیحة أو خاطئة -٤
 

 .لكل سؤال واحدة أفضل إجابة اختر، یذكر خالف ذلك ما لم
  

 ؟ المعبد یسوعطھر  كیف -٥
  .القمامة لك واالتقطتالمیذه ھو و -أ

  .غیر الیھود كل طرد -ب
  .بعیدا طردھمو الصیارفة قلب موائد -ج
 .تطھیر صالة صلى -د
  

 الملعونة؟ التینةذا ترمز ماإلى   -٦
  الیھود -أ

  نواألممی -ب
  المعبد -ج
  شریعة موسى -د
  

 ؟ سلطتھفي  الزعماء الدینیین شكك عندما كبرھان عن نفسھ یسوع دمماذا ق -٧
  ككاھن وضعھ -أ

  نسبھ -ب
  أعمالھ -ج
  علمھ -د
  

  یفعل؟سوماذا  یسوع قالابن هللا، ماذا و األنبیاء أساءت معاملة إسرائیل قد ألن -٨
  .أیدي إسرائیل هللا من ملكوت یأخذس -أ

  .سیرسل لھم أنبیاء أكثر -ب
 .صالحة األخرى جمیع األدیانأن  یعلنس -ج
  .كل قادة الیھود ھامن طردیو سیأخذ أورشلیم -د
  

  الیوم؟ هللا مقر وأین ھ -٩
  المتحدة الوالیات -أ

  في العالم أكبر كنیسة -ب
  القدس -ج
  بثمر ملكوتھ شعبھیأتي  أینما -د
  

؟ ولیمة دعوة إلىال قبول لعدم الناس اھاأعطالتي  األعذار، ما ھي عرسالولیمة  نع یسوع مثل في - ١٠
 )ما ینطبق اختر كل(
 .تھلرؤی أذھب أنحتاج أو حقل اشتریت -أ

  .ختبرھاأ أنحتاج أو الثیران بعض اشتریت -ب
 . ي أستحق الدعوةلم أكن أعتقد أن -ج
 .تزوجت للتو -د



68 
 

 ؟ یتبعوه أولئك الذین من یسوع یطلبماذا  - ١١
 یتبعوه و صلیبھم أن یحملوا -أ

  أن یبیعوا كل ممتلكاتھم ویعطوھا لخدمتھ -ب
  المعجزاتیصنعون  كیف أن یتعلموا -ج
  ألناجیل األربعةا ایحفظو أن -د
  
  
 
  
 
 

 كیفبماذا تشعر عندما تعرف أن یسوع یرید أن یقضي وقت ممتع معك؟ ؟ كیف تقیم إتباعك 
 ؟ مع هللا بعالقة االستمتاع یمنعك من ذاماأقوى؟ أعمق و تنمو معھ الخاص عالقتك ترى ترید أن

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  

أن  سألھا .معھ عالقةنكون في  أننحن نرید  أكثر مما معنا عالقة یرغب في نھأل هللا نشكر
  .اجیوخار داخلیا أن تأتي بثمر ملكوتھ ساعدكی
 

  

 .ْلبَاَب، أَْدُخُل إِلَْیِھ َوأَتََعشَّى َمَعھُ َوھَُو َمِعياْوتِي َوفَتََح إِْن َسِمَع أََحٌد صَ . ْلبَاِب َوأَْقَرعُ اھَئَنََذا َواقٌِف َعلَى 
)٢٠:٣رؤیا (  
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عشاء على عالقتك الشخصیة مع ملك الملوك ورب  مأدبة إلى مثل دعوة الملك یمكنك تطبیق كیف -١

)  ٢٠، ١٩:٣أنظر رؤیا (األرباب؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 ؟ ٢١كیف ذبول التینة یجسم أصعب األمور التي قالھا یسوع إلى الزعماء الدینیین في نھایة متى  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
طلب من أتباعھ أن یحملوا صلیبھم ویتبعوه، بالنسبة ، عندما الرب التي استخدمھا االستعارة ماذا تعني -٣

 للذین سمعوا ھذه الدعوة الرھیبة والصعبة؟  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 خدمیل جاء فقد، الخدمة في تمامایكونوا مثلھ ینبغي أن  أتباعھ أن تعلیم یسوع شخصیا نطبق كیف  -٤

 )٢٨، ٢٧:٢٠ متى(؟ فدیة عن كثیریننفسھ  ویبذل
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
ھل سیقلب ، الیوم عاد إذا. الزعماء الدینیینیسوع و عدائي بینال الحوار ذروة تطھیر الھیكل یصف -٥

 ال؟ أو لماذا لماذاالموائد في الكنائس؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
ي أ، والكنیسة تنطبق على الزعماء الدینیین الیھود إلى یسوع اھاأعط صعوبة التي الرسالة األكثر كیف -٦

 الیوم؟ أخرى خدمةأي و، أو جامعة مسیحیةي كلیة أ، وتبشیریةمنظمة 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 ھذه الرسالة تطبقكیف  ،ملكھم یكونلیسوع  توجوا أولئك الذین في قلوب ھو اآلن ملكوت هللا منذ -٧
ویعطیھا آلخرین یأتون  ثمارب اإلتیانفي  فرصتنا یسلبس ھل، وبعبارة أخرى الیوم؟ علي وعلیك واقعیةال

بثمر؟ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


