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  عظام یابسة
  ١٠الفصل 

  ٧٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  ن یعطي حیاةأن نفھم من إحدى عظات حزقیال أن هللا فقط ھو القادر أ: الھدف

بِّ : تَنَبَّأْ َعلَى ھِذِه اْلِعظَاِم َوقُْل لَھَا«: فَقَاَل لِي٤ ھكَذا قَاَل ٥: أَیَّتُھَا اْلِعظَاُم اْلیَابَِسةُ، اْسَمِعي َكلَِمةَ الرَّ
بُّ لِھِذِه اْلِعظَامِ  یُِّد الرَّ ْم َعَصبًا وأَْكِسیُكْم لَْحًما َوأَْبُسطُ َوأََضُع َعلَْیكُ ٦. ھأَنََذا أُْدِخُل فِیُكْم ُروًحا فَتَْحیَْونَ : السَّ

بُّ    )٦- ٤:٣٧حزقیال .(»َعلَْیُكْم ِجْلًدا َوأَْجَعُل فِیُكْم ُروًحا، فَتَْحیَْوَن َوتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا الرَّ
  

العظام، كما قال  علىعندما تنبأ حزقیال . وادي العظام الجافةلالتي جاءت من رؤیتھ عظة  وعظ حزقیال
ھیاكل العصب ولحم إلى  حیث واصل الوعظ، وأضیف. عظام معاال تجمعتھ أن یفعل، والرب ل

وحِ ی أن ثم قال الرب لحزقیال. عظمیةال لقد كانت . أتي إلى الحیاةتس اكلبحیث الھی "روح هللا" تَنَبَّأْ لِلرُّ
 األسرمن  سیعیدھمانھ فالعظام الجافة، مثل حیاة،  ملدیھ وا أن لیسشعر حتى لو مرسالة هللا للیھود أنھ

  .الى اسرائیل یرجع بھم
  

للبعیدین اإلنجیل ب یكرزونالروح القدس، الناس الذین  بدون: درس مھم بالنسبة لنا في ھذه الخطبة ھنا
العظام  مثل إعطاء .الروح ھو مستحیل بدونفي الواقع، أي شيء نحاول القیام بھ . یفعلون المستحیل
إنجیل الحیاة  أخذنیسة بواسطة الروح القدس لتنفیذ المأموریة العظمى والك إحیاءیجب . المیتة حیاة جدیدة

 .جدیدةحیاة الناس الموتى  أن تعطيقوة هللا فقط یمكن . إلى عالم الموتى روحیا
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   .أفضل إجابة اختر
 . منذ زمن بعید جدا یموتواان الناس لم  .عظام جدیدةرأى حزقیال  ؟خاطئةصحیحة أو  -١
 . شعب هللا من السبيعودة حزقیال بشر بعد فترة طویلة من  ة؟خاطئصحیحة أو  -٢
 .العظام الجافة یا مثلحموتى رو ن؟ كان المنفیوأو خاطئة صحیحة -٣
  

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 لتبشیر إلى العظام الجافة؟فكرة احزقیال على ل حصكیف   -٤
 .وھم كانت مجرد ھا، ولكنونحقیقیى موتھم ال یعتقد أن كان -أ

 . المسیح أن تفبلزال من الممكن تأن أرواح أولئك الذین ماتوا ال  ظن -ب
 .أن تتكلم إلیھ ثانیةأراد أن أرواح الموتى  -ج
 .هللالھ قال  -د
  
 ؟ساسیةاألحزقیال  خدمة تكان ذاما -٥
 . ألسرى في بابلخدمة االوعظ و -أ

 . امن المنفیین ودفنھالموتى عظام جمع  -ب
 . االنتقام في وقت الحق من حتى یتمكن یھوذابابل سبب بحساب عدد الوفیات  .- ج
 . رضي غضب هللایتعلیم الناس أن الموت والدمار  -د
  
وحِ حزقیال لماذا یعني هللا عندما قال  -٦  ؟ تَنَبَّأْ لِلرُّ
 . یتجول ویتنفس على كل جثةكان حزقیال  -أ

 . رفع القتلىتأن الریاح تأتي و  -ب
 . من خالل الصالةوروح هللا  بعملفقط  یقوموایمكن أن  موتىال -ج
  . موتى وایتحدث في الھواء، ألن الجمیع في الوادي كان لو كان جدوى كما ھو بالوعظ حزقیال  -د
 منفیین؟العظام لل عنرؤیا حزقیال  تعطیھاما الرسالة التي  -٧
 
 . في بابل المطاف سیموتونأنھم في نھایة  -أ

 .عبر الوادي  سیدمر البابلیین ویبعثرھمهللا -ب
 . في یوم من األیام األسرى إلى وطنھم یعیدهللا سوف  -ج
 . علیھم أن یتجنبوا األنبیاء الذین یبشرون رؤى غریبة- د
  
 ؟للعظام الجافة تنطبق علینا الیومكیف یمكن رؤیة حزقیال  -٨
 .يء یمكن انقاذھمأن ال شثیر من الناس قتلى ومفقودین وكتخبرنا أن  ھي -أ

 . قوة الروح القدس اعتمادا علىفعل ذلك نأن الحیاة للموتى روحیا و رسالةبلتبشیر تعلمنا ا إنھا -ب
 . اإلیمانمن كان لدینا ما یكفي  تظھر لنا أن ال أحد سوف یموت إن اإنھ -ج
 . أي تطبیق بالنسبة لنا الیوم اھلیس ل -د
  
 ؟ على حد سواء "ذھاب ورجوع" ماذا یعني أن األنبیاء لھم تجارب -٩
 . ابدأ في مكان واحد لفترة طویلة جدا ال یبقوا أنھم -أ

 . ر عقولھمتتغی دائما -ب
 .دائما یذھبون ویجیؤنألنھم  اإلمساك بھممن الصعب  كان -ج
 . إلى الناس الرجوعإلى هللا ثم  الذھابكان لدیھم تجارب  -د
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 ؟" القادمة " ما كان تجربة حزقیال  -١٠
 . تكون مع المنفیینلرحلتھ إلى بابل  -أ

 . رؤیة هللا -ب
 . مغامرتھ في وادي العظام الیابسة -ج
 . عاما ٧٠عودتھ إلى القدس بعد  -د
  

 حزقیال مثال جید لنا؟یعتبر كیف  - ١١
 . یجب أن نكرز رسائل غریبة ورائعة -أ

 . كلمة هللا تنفیذطاعة وب ینكون ملتزمنیجب أن  -ب
 . ا رؤىیجب أن تكون لن -ج
 . هللا، حتى لو أننا لم نأت إلى هللا لخدمةیجب ان نذھب دائما  -د
  

 ؟ت رؤیا حزقیال لھ عن هللاكشفماذا  - ١٢
 معرفةال يأن هللا ھو كل-أ

 أن هللا موجود في كل مكان -ب
 على كل شيء قادر أن هللا - ج
 كل ما سبق - د

 

الحیاة في  أن یبثروح هللا من  طلبتاإلنجیل دون أن ب أن تكرزھل حاولت من أي وقت مضى 
روح  عونروحیة بدون  ثماربتي أ؟ ماذا كانت النتائج؟ لماذا من المستحیل أن تكرزت لھالشخص الذي 

 هللا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 كنت تشعروإذا لم تكن مؤمنا بیسوع،  .كهللا انھ قد نفخ روحھ فی أشكریسوع، بإذا كنت مؤمنا 
اسأل هللا . األبدیة یمنحك روحھ والحیاةسألھ أن اروحیا مثل العظام الجافة، ضع ثقتك فیھ اآلن و أنك میت

 . تفعل مشیئتھل عون
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حالة ت كان كیفمن العظام الجافة و االستعارةما ھو معنى  .لیھود في األسریخدم احزقیال كان   -١

 حزقیال؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، سواء كان التبشیر لخدمةأي نوع من ا عدم جدوىوضح تلعظام الجافة لحزقیال  عظةكیف أن  رأظھ -٢

  .الروح القدس عمللى مجموعات كبیرة من الناس، دون إاحد أو الوعظ  لى وإواحد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ة، الروحی القیادةمجموعة صغیرة أو أي نوع آخر من  قائد أومدرس مدارس األحد،  أو، قسیساإذا كنت  -٣

 وتدرك عجزك الشخصي نحوھم؟ ، تخدمھمنظر إلى أولئك الذین تأن  كمتلھ ه العظة أنكیف یمكن لھذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ للروحندما تنبأ حزقیال كیف ینبغي أن نطبق الفرق ع  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ونحن  التي نحتاجھاإلى هللا والخبرات  ونحن ذاھبون یھاإل التي نحتاجما ھي االختالفات بین الخبرات  -٥

 هللا؟  إلى خدمة ونذاھب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
داخلنا،  وعملھعلى سبیل المثال ، حضوره (؟ كیف ینبغي أن نطلب الروح ونحن نصلي ألجل الخدمة  -٦
  . )ناوعلینا ومن خاللمعنا ، و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ذاما ،في المكان الذي یوجد فیھ المعبد األصلي الھیكلاستعادة عن رؤیة حزقیال لبجدیة  إذا نظرت -٧

اآلن  موجود)  األقصى(  جامع للمسلمین ثالث، مع العلم أن أھم حتى تتحقق ھذه الرؤیایجب أن یحدث 
  على تلك البقعة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


