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 عظام یابسة
  ١٠الفصل 

  ٧٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم من إحدى عظات حزقیال أن هللا فقط ھو القادر أن یعطي حیاة: الھدف

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

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

عندما تنبأ حزقیال على العظام، كما قال . حزقیال وعظ عظة التي جاءت من رؤیتھ لوادي العظام الجافة
یاكل حیث واصل الوعظ، وأضیف عصب ولحم إلى الھ. الرب لھ أن یفعل، وتجمعت العظام معا

وحِ ثم قال الرب لحزقیال أن ی. العظمیة لقد كانت . بحیث الھیاكل ستأتي إلى الحیاة" روح هللا" تَنَبَّأْ لِلرُّ
رسالة هللا للیھود أنھم حتى لو شعروا أن لیس لدیھم حیاة، مثل العظام الجافة، فانھ سیعیدھم من األسر 

  .یرجع بھم الى اسرائیل
  

بدون الروح القدس، الناس الذین یكرزون باإلنجیل للبعیدین : ذه الخطبةھنا درس مھم بالنسبة لنا في ھ
مثل إعطاء العظام . في الواقع، أي شيء نحاول القیام بھ بدون الروح ھو مستحیل. یفعلون المستحیل
یجب إحیاء الكنیسة بواسطة الروح القدس لتنفیذ المأموریة العظمى وأخذ إنجیل الحیاة . المیتة حیاة جدیدة

 .قوة هللا فقط یمكن أن تعطي الناس الموتى حیاة جدیدة. ى عالم الموتى روحیاإل
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   .أفضل إجابة اختر
 . ان الناس لم یموتوا منذ زمن بعید جدا .صحیحة أو خاطئة؟ رأى حزقیال عظام جدیدة -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ حزقیال بشر بعد فترة طویلة من عودة شعب هللا من السبي -٢
  .خاطئة؟ كان المنفیون موتى روحیا مثل العظام الجافة صحیحة أو -٣
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 كیف حصل حزقیال على فكرة التبشیر إلى العظام الجافة؟  -٤
 .كان ال یعتقد أنھم موتى حقیقیون، ولكنھا كانت مجرد وھم -أ

 . الممكن أن تفبل المسیحظن أن أرواح أولئك الذین ماتوا ال تزال من  -ب
 .أراد أن أرواح الموتى أن تتكلم إلیھ ثانیة -ج
 .قال لھ هللا -د
  
 ماذا كانت خدمة حزقیال األساسیة؟ -٥
 . الوعظ وخدمة األسرى في بابل -أ

 . جمع عظام الموتى من المنفیین ودفنھا -ب
 . قت الحقحساب عدد الوفیات بسبب بابل حتى یتمكن یھوذا من االنتقام في و .- ج
 . تعلیم الناس أن الموت والدمار یرضي غضب هللا -د
  
وحِ ماذا یعني هللا عندما قال لحزقیال  -٦  ؟ تَنَبَّأْ لِلرُّ
 . كان حزقیال یتجول ویتنفس على كل جثة -أ

 . أن الریاح تأتي و ترفع القتلى -ب
 . الموتى یمكن أن یقوموا فقط بعمل روح هللا ومن خالل الصالة -ج
 . ظ حزقیال ھو بال جدوى كما لو كان یتحدث في الھواء، ألن الجمیع في الوادي كانوا موتىوع -د
  
 ما الرسالة التي تعطیھا رؤیا حزقیال عن العظام للمنفیین؟ -٧
 . أنھم في نھایة المطاف سیموتون في بابل -أ

 .هللا سیدمر البابلیین ویبعثرھم عبر الوادي -ب
 . وطنھم في یوم من األیامهللا سوف یعید األسرى إلى  -ج
 . علیھم أن یتجنبوا األنبیاء الذین یبشرون رؤى غریبة- د
  
 كیف یمكن رؤیة حزقیال للعظام الجافة تنطبق علینا الیوم؟ -٨
 .ھي تخبرنا أن كثیر من الناس قتلى ومفقودین وأن ال شيء یمكن انقاذھم -أ

 . أن نفعل ذلك اعتمادا على قوة الروح القدسإنھا تعلمنا التبشیر برسالة الحیاة للموتى روحیا و -ب
 . إنھا تظھر لنا أن ال أحد سوف یموت إن كان لدینا ما یكفي من اإلیمان -ج
 . لیس لھا أي تطبیق بالنسبة لنا الیوم -د
  
 على حد سواء؟ " ذھاب ورجوع"ماذا یعني أن األنبیاء لھم تجارب  -٩
 . ویلة جداأنھم ال یبقوا ابدأ في مكان واحد لفترة ط -أ

 . دائما تتغیر عقولھم -ب
 .كان من الصعب اإلمساك بھم ألنھم دائما یذھبون ویجیؤن -ج
 . كان لدیھم تجارب الذھاب إلى هللا ثم الرجوع إلى الناس -د
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 ؟" القادمة " ما كان تجربة حزقیال  -١٠
 . رحلتھ إلى بابل لتكون مع المنفیین -أ

 . رؤیة هللا -ب
 . ي العظام الیابسةمغامرتھ في واد -ج
 . عاما ٧٠عودتھ إلى القدس بعد  -د
  

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

 . یجب أن نكون ملتزمین بطاعة وتنفیذ كلمة هللا -ب
 . یجب أن تكون لنا رؤى -ج
 . یجب ان نذھب دائما لخدمة هللا، حتى لو أننا لم نأت إلى هللا -د
  

 ماذا كشفت رؤیا حزقیال لھ عن هللا؟ - ١٢
 أن هللا ھو كلي المعرفة-أ

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

 

ھل حاولت من أي وقت مضى أن تكرز باإلنجیل دون أن تطلب من روح هللا أن یبث الحیاة في 
لماذا من المستحیل أن تأتي بثمار روحیة بدون عون روح  الشخص الذي كرزت لھ؟ ماذا كانت النتائج؟

 هللا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

إذا لم تكن مؤمنا بیسوع، وكنت تشعر  .إذا كنت مؤمنا بیسوع، أشكر هللا انھ قد نفخ روحھ فیك
اسأل هللا . أنك میت روحیا مثل العظام الجافة، ضع ثقتك فیھ اآلن واسألھ أن یمنحك روحھ والحیاة األبدیة

 . عون لتفعل مشیئتھ
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ما ھو معنى االستعارة من العظام الجافة وكیف كانت حالة  .حزقیال كان یخدم الیھود في األسر  -١

 حزقیال؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أظھر كیف أن عظة حزقیال للعظام الجافة توضح عدم جدوى أي نوع من الخدمة، سواء كان التبشیر  -٢

  .واحد إلى و احد أو الوعظ إلى مجموعات كبیرة من الناس، دون عمل الروح القدس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یسا، أو مدرس مدارس األحد، أو قائد مجموعة صغیرة أو أي نوع آخر من القیادة الروحیة، إذا كنت قس -٣

 كیف یمكن لھذه العظة أن تلھمك أن تنظر إلى أولئك الذین تخدمھم، وتدرك عجزك الشخصي نحوھم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف ینبغي أن نطبق الفرق عندما تنبأ حزقیال للروح؟   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ن ذاھبون إلى هللا والخبرات التي نحتاجھا ونحن  ما ھي االختالفات بین الخبرات التي نحتاج إلیھا ونح -٥

 ذاھبون إلى خدمة هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على سبیل المثال ، حضوره وعملھ داخلنا، (كیف ینبغي أن نطلب الروح ونحن نصلي ألجل الخدمة؟   -٦

  . )ومعنا ، وعلینا ومن خاللنا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ماذا إذا نظرت بجدیة لرؤیة حزقیال عن استعادة الھیكل في المكان الذي یوجد فیھ المعبد األصلي -٧

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


