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  یبة وغریبةروایة عج
  ٩الفصل 

  ٦٩الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  تقدیم وفھم شخصیة النبي حزقیال: الھدف

بِّ َصاَرْت إِلَيَّ قَائِلَةً ١٦ ْبَعِة األَیَّاِم أَنَّ َكلَِمةَ الرَّ َیا اْبَن آَدَم، قَْد َجَعْلتَُك َرقِیبًا «١٧: َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ
ِه ١٩ ...فَاْسَمعِ اْلَكلَِمةَ ِمْن فَِمي َوأَْنِذْرھُْم ِمْن قِبَلِي. لِبَْیِت إِْسَرائِیلَ  یَر َولَْم یَْرجْع َعْن َشرِّ رِّ َوإِْن أَْنَذْرَت أَْنَت الشِّ

ْیَت نَْفَسكَ  ا أَْنَت فَقَْد نَجَّ ِدیئَِة، فَإِنَّھُ یَُموُت بِإِْثِمِھ، أَمَّ   )١٩؛ ١٧-١٦:٣حزقیال .(َوالَ َعْن طَِریقِِھ الرَّ
  

 شعبھأن  لم یشأ هللا .بابل في الرقیق عملمعسكرات بشر في و شابا عندما كان السبي إلى حزقیال أُخذلقد 
یعني  وھو، رؤويال األدب حزقیال نبوءات تسمى .خطیتھم كان یؤدبھم على عندما حتى، دون نبیایكون ب

 نبوءاتب حزقیال سفریمتلئ  .غیر مرئي عادة معرفة ما ھو حتى نتمكن من "الحجاب وراء" تأخذنا أنھا
  .تاریخ البشریةحدا ل هللا ضعی سیحدث عندما ما، وخاصة المستقبل عن
 

 .الھالك شعبھ من من اجل الحفاظ على ھذه الرؤیة لقد أعطى هللا .هللا من رؤیة عظیمةب یبدأ حزقیال سفر
 وقد دعي الرب مجد في الواقع أىر حزقیال . رؤیتھمفقدوا  لقدو، المقدسة الھیكل والمدینة یعد لدیھم لم

 هللا جودو -عمل الروح یؤكد على حزقیال، سفره طوال .صعب للغایةومكان وقت  فيشعب هللا  لخدمة
 .شعبھیوجد  حیثما
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   .أفضل إجابة اختر
 . في بابلاألسرى خدم مباشرة وكان حزقیال النبي الوحید الذي  ؟أو خاطئة صحیحة  -١
 . بعد وفاة ارمیا فوراحزقیال  ولد ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
  . لوقوف في الفجوة بین هللا و شعبھ األسیرھي احزقیال  خدمة تكان؟ أو خاطئة صحیحة -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ كانوا منفیین عندما كتبوالكتاب المقدس لأي من ھؤالء الكتاب  -٤
 حزقیال -أ

 یشوع -ب
 دانیال -ج
  لوقا - د
  یوحنا - ه

 
 .الذي یمثلھمن الثالوث  شخصكل نبي مع  وصل -٥
 اآلب .األول                   ]الثاني[ أشعیا  -أ

 االبن .الثاني                 ]األول[ إرمیا  -ب
  الروح .الثالث              ]الثالث[ حزقیال  -ج
 
 أوالده؟ كناا نا إذبما ھي عالقة الروح القدس  -٦
 . وھو فینا -أ

 .فوقنافھو  -ب
 . فھو معنا -ج
  كل ما سبق - د

 
 ؟یشبھ إرمیاحزقیال كیف  -٧
 . كالھما یستخدم العدید من الرسوم التوضیحیة البصریة -أ

 . مراثيال سفرا عنكتب حزقیال  -ب
 . كالھما عاش في بابل مع األسرى -ج
  . كانوا في نفس السن -د

 
 ؟الیھ جاءتخطب حزقیال ن كیف العدید م -٨
 على ألواح ذھبیة-أ

 من كتابات إرمیا -ب
 في الرؤى -ج
  من خالل أبحاثھ الشخصیة . د

 
 ؟رموز والصور التي استخدمھا حزقیالالعدید من نفس ال استخدمالعھد الجدید في كاتب أي  -٩
 سبول -أ

 یوحنا -ب
 لوقا -ج
 بطرس -د
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 ؟دوره ومسؤولیتھ حزقیال قارنماذا ب - ١٠
 حارس -أ

 نسر -ب
 الفخار المكسور -ج
  عجلة- د

 
 ؟ھیفعل هللا لكي هطیع أن یفعل ما دعاحزقیال أنھ یست آمن لماذا - ١١

 . كان متحدث موھوب جدا -أ
 . علم بھ لآلخرینیعرف الكتاب المقدس بشكل جید للغایة و یمكن ان  -ب
 .كان أذكى من األسرى اآلخرین -ج
 . اعتمد علي الروح القدس -د

 

 من مساعدة تحتاج لھاحالیا والتي ك قوة الروح القدس؟ ما ھي المسؤولیات التي لدی كیف اختبرت
 الروح القدس ؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أطلب . أنھ یقویك ویعززك لتخدمھ هوعودأشكر هللا أن روحھ لن یتركك أو یتخلى عنك ومن أجل 
  .، والقوة، والمحبةیعطیك الحكمةقودك و یمنھ أن 
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  . رسائلھ لتوصیلحزقیال  الرمزیة التي استخدمھامن األمثلة للطریقة إعط العدید   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خطاب " مسجل، والمعروفة باسم خطاب بدأ أطول ھذا األسلوب نفسھ عندما یسوع ستخدم ابین كیف   -٢

 ) ١٦- ١٣یوحنا " (العلیاالغرفة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ الیوم ةرمزیالخطبھ بر یبشرجل مثل حزقیال لو كان  عنثقافتنا  ذا ستفتكرما  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ علیھ باستمراریؤكد  كان ولماذا، الثابت والمتكررحزقیال  رسالة كان موضوع ذاما -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) وراء الحجاب ما معنىب(  بطریقة الرؤى وادانیال، یوحنا الرسول، وحزقیال بشرأن لماذا تعتقد   -٥

 أثناء وجودھم في المنفى؟  خاصة أنھم كتبواحقائق عن المستقبل، 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .لخدمة هللا في ھذا العالموأنت مدعو على عمل الروح القدس  أنت بحاجة إلى االتكالكیف  اذكر  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نبوءات أن یساعدك في تفسیر حزقیال  وعظ عنھكیف یجب علیك أن تسأل نفس الروح القدس الذي   -٧

   )١٦- ٩:  ٢كورنثوس  ١( ؟ الرائعةو الغامضة حزقیال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


