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یهودابرایمردمموعظهمیکرد،
حزقیالدربابلخطاببهکسانی
کهپسازشکستیهویاکیندر
تبعیدبسرمیبردند،نبوتمیکرد.
سال در که بود اسرایی جزو او

597ق.مبهبابلبردهشدند.
آیاتکلیدی:

قومهای میان از را شما »من
سرزمینتان به دیگرجمعکرده،
بازمیگردانم.آنگاهآبپاکبر
شماخواهمریختتاازبتپرستی
وتمامگناهاندیگرپاکشوید.
و داد خواهم تازه دلی شما به
روحیتازهدرباطنشماخواهم
نهاد.دلسنگیونامطیعراازشما
خواهمگرفتودلینرمومطیع
بهشماخواهمداد«)26-24:36(.

شخصیتهایمهم:
اسرائیل،همسر حزقیال،رهبران
حزقیال،نبوکدنصر،»شاهزاده«

مکانهایمهم:
اورشلیم،بابلومصر

شرطی تنبیه و پاداش طریق از میشود را رفتارسگ
آموخت. او به را کردن اطاعت ترتیب بدین و کرد
را میداند،کودکان مادری و پدر اماهمانطورکههر
آزاد اراده از آنان داد. تعلیم آسانی این به نمیتوان
و پدر فرامین از بخواهند داوطلبانه باید و برخوردارند
کودکان آنکه برای کنند. اطاعت رهبرانشان یا مادر
یادبگیرندازبزرگترهااطاعتکنند،اغلبچارهایجز
عواقب از باید را فرزندان نیست. آنان تنبیه و تأدیب

نااطاعتیآگاهانید،تابدانندکهبابتتصمیماتیکهمیگیرندمسؤولاند.
حزقیالمردیبودکهتصمیمگرفتازخدااطاعتکند.اوبااینکهکاهنبود)3:1(،
بهمدت22سالبهعنوانیک»واعظخیابانگرِد«یهودیدربابلخدمتکرد؛اوبا
همگانازداوریونجاتخداسخنمیگفتوآنانرابهتوبهواطاعتفرامیخواند.
منتهیحزقیالمطابقآنچهموعظهمیکرد،زندگیهممیکرد.خدادرطولخدمت
حزقیالبارهاازاوخواستپیغامهایشراباروشهایعینیونمایشی،عماًلبرایمردم
تشریحکند.برخیازایننمونههایعملیعبارتبودنداز:)1(درازکشیدنبهپهلوبه
مدت390روز،کهحزقیالدرطولاینمدتتنهااجازهداشتبهاندازهبیستمثقال
غذابخوردکهآنهممیبایسترویکودیامدفوعحیوانطبخمیشد؛)2(تراشیدن
مویسروریشخود؛و)3(ماتمنگرفتنوعزادارینکردنبههنگاممرگهمسر.
حزقیالآنچهراکهخداازاوخواستانجامداد:اواطاعتکردوکالمخدارادر

کمالوفاداریاعالمنمود.
ممکناستخداازشمانخواهددستبهچنینکارهایعجیبودشواریبزنید،اما

اگرروزیازشمانیزخواستچنینکنید،آیااطاعتخواهیدکرد؟
کتابحزقیالبیانگرزندگیوخدمتایننبیاست.حزقیالکهدرآغازفراخوانده
شدتانبوتکندوبهاومأموریتدادهشد»دیدباناسرائیل«باشد)فصلهای3-1(،
بیدرنگکارخودراباموعظهواثباتحقایقالهیشروعکرد،ومحاصرهونابودی
قریبالوقوعاورشلیمراپیشگویینمود)فصلهای4-24(.ایننابودی،مجازاتخدابود
بهخاطربتپرستیمردم.حزقیالازمردمدعوتکردازراههایشرارتآمیزشاندست
بردارند.اودرقسمتبعدی،اقوامومللهمسایهراخطابقرارمیدهدوپیشگویی
میکندکهخداآنهارانیزبهخاطرگناهانشانمجازاتخواهدکرد)فصلهای32-25(.
وباالخرهکتابحزقیالباپیامامیدخاتمهمییابد:حزقیالبهمردماعالممیکندکه
بهقومخودبرکت خداهمچنانوفاداراست،وپیشگوییمیکندکهاودرآینده

خواهدداد)فصلهای48-33(.
بههنگاممطالعهاینشرحمهیجازپیغامخدا،دقتکنیدکهچطورحزقیالکالمخدا
راشجاعانهدرخیابانهایبابلخطاببهیهودیاندرتبعیدموعظهمیکند؛همچنینبه
حقیقتابدیمحبتوقدرتخداگوشفرادهید،وبهاینواقعیتبیندیشیدکههر
فردوظیفهداردبهخدااعتمادکند؛نیزبهاینواقعیتفکرکنیدکهخدابتپرستی،
سرکشی،وبیتفاوتیراهرگزبدونمجازاتنخواهدگذاشت.تصمیمبگیریدهمواره،

درهرجاوهرزمانکهخدابخواهد،ازاواطاعتکنید.



تقسیمبندیکلی:

الفـپیغامهایمرگومجازات
)1:1تا27:24(

1ـدعوتورسالتحزقیال
2ـرؤیادرموردگناهوداوری

3ـمجازاتحتمیاست

درهمانحالکهارمیادراورشلیمدراینموردپیشگوییمیکردکهشهر
بهزودیبهدستبابلیهاسقوطخواهدکرد،حزقیالهمینپیغامراخطاببه
اسراییکهدربابلبودند،اعالممیداشت.ایناسرانیزمثلساکنیناورشلیم
نخواهدکردوآنان اورشلیمهرگزسقوط بودندکه باور این بر لجوجانه
بهزودیبهسرزمینخودبازخواهندگشت.اماحزقیالبهآنهاهشدارداد
کهچونگناهکردهاند،مجازاتشانحتمیاستزیراخدامیخواهدقومخود
راپاکوطاهرسازد.خداهمیشهگناهرامجازاتخواهدکرد،خواهمااین

واقعیتراباوربکنیم،خواهنکنیم.

بـپیغامهاییبرضداقوامبیگانه
)1:25تا32:32(

حزقیالاعمالگناهآلودهفتقومرامحکوممیکند.مردمدراینممالک
میگفتندخداضعیفترازآناستکهبتواندازقومخودوازشهراورشلیم
دفاعکند.اماخدااجازهدادهبودقومشبهدستایناقوامبیگانهمغلوبگردد
تامردمازاینطریقبهخاطرگناهانیکهانجامدادهبودندمجازاتشوند.اما
طولینمیکشیدکهخودایناقوامبتپرستنیزبهسرنوشتیمشابهدچار
میشدندوآنوقتمیفهمیدندکهخدابهراستیقادرمطلقاست.امروزهنیز
کسانیکهبهخودجرأتمیدهندخدارامسخرهکند،قطعًابهسرنوشِت

وحشتناکیدچارخواهندشد.

جـپیغامهایامیدبخش
)1:33تا35:48(
1ـاحیایقومخدا

2ـاحیایپرستشخدا

پیغامهایی آینده احیای به راجع مردم به اورشلیم، سقوط از پس حزقیال
امااورشلیمومعبددرآنزمانآلوده امیدبخشمیداد.خدامقدساست،
شدهبود.وبنابراینقوماسرائیلمیبایستتجربه70سالاسارتدربابلرا
پشتسرمیگذاشتتاپاکوطاهرشود.حزقیالتصویرروشنیازتقدس
ازجاللخدا بهرؤیاییشخصی باید نیز ما ارائهمیدهد. تغییرناپذیرخدا
دستیابیم،تابههنگامرویاروییبامشکالتروزمرهزندگی،عظمتاورا

بهگونهایتازهدرکنماییم.

خدمتحزقیال
بهپایانمیرسد

)571ق.م(

کوروشپادشاه
امپراطوریبابل

راسرنگون
میسازد

)539ق.م(

اولینگروه
تبعیدیانبه
یهوداباز
میگردند

)537ق.م(



1904 حزقیال

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

حزقیالقدوسیتخدا بر رؤیایی طی خدا مطلق اخالقی کمال
مکشوفشد.خداازنظرروحانیواخالقیکاماًل
برترازقومفاسدوسازشگِراسرائیلبود.حزقیالاین
مطالبرانوشتتامردمبدانندکهخدافقطمحدود

بهاورشلیمنیست،بلکهدربابلنیزحضوردارد.

ازآنجاکهخداازنظراخالقیکاملاست،میتواند
بهماکمککندتابرتمایلخودمبنیبرسازش
باایندنیافائقآییم.وقتیمابهعظمتخداچشم
میدوزیم،اونیزاینقدرترابهمامیدهدکهبر

گناهغالبآییموقدوسیتشرامنعکسسازیم.

اسرائیلگناهکردهبود،وخدانیزآنرامجازاتگنــاه
سقوط واقعه طریق از میخواست خدا نمود.
اورشلیموتبعیدقومبهبابل،قومسرکشخودرا
اصالحکندوآنانراوادارداززندگیگناهآلود
خوددستبردارند.حزقیالبهقومهشداردادکه
نهفقطکلاسرائیل،بلکهتکتکافرادقومنیز
نزد بهخاطرگناهانیکهمرتکبشدهاند شخصًا

خدامسؤولاندوبایدبهاوحسابپسبدهند.

در که مسؤولیتهایی بار زیر از نمیتوانیم ما
برابرخداداریمشانهخالیکنیم،بلکهبایدبهخاطر
تکتکتصمیماتمانبهخداحسابپسبدهیم.
بنابراینبهتراستبهجایغفلتازخدا،بهماهیت
واقعیگناهمانکههماناطغیانعلیهخدااستپی
فرو بهجای اینپس از بگیریم ببریموتصمیم

غلتیدندرمنجالبگناه،ازخداپیرویکنیم.

حزقیالبهمردمگفتکهسرانجامروزیخواهداحیـاء
ازگناهانخوددست راکه آنانی آمدکهخدا
بکشندوبهسویاوبازگردنداحیانماید،وبدین
بهمردمگفت بهقومتسلیداد.حزقیال ترتیب
کهخداپادشاهوشبانشانخواهدبود.اوبهمردم
دلیتازهخواهددادتاتنهااوراعبادتنمایند،و

حکومتومعبدیتازهبهوجودخواهدآورد.

بابتحتمیبودناحیادرآینده،در از اطمینان
قلب قوت ایمانداران به سختیها و آزمایشها
میدهد.بااینحال،مابایدبهخداوفادارباشیم،
نهصرفًاتاکاریبرایمانانجامدهد،بلکهچوناو
رادوستداریم.آیاایمانمابهاواست،یاتنها
بهخاطربرکاتیاستکهدرآیندهممکناست

نصیبمانشود؟

حزقیالشبانان،یعنیکاهنانورهبرانبیوفاییرهبران
راکهمردمراگمراهمیکردند،محکومساخت.
برعکس،خوداوبهسانشبانیدلسوزودیدبانی
در و میکرد خدمت مردم به همواره هوشیار
موردگناهانشانبهآنانهشدارمیداد.یکروز
است،خواهد مسیحموعودکهشبانکاملخدا

آمدوقومخودرارهبریخواهدکرد.

واقعًا اگر است. کامل رهبری ما برای عیسی
و اخالص کند، رهبری را ما او میخواهیم
سرسپردگیماننسبتبهاونبایدفقطبهحرفباشد.
شده محول ما به دیگران رهبری مسؤولیت اگر
است،بایدازآنهامراقبتکنیمولوآنکهاینکاربه
معنایفداکردنلذاتشخصی،خوشحالی،وقت،یا
پولمانباشد.مابهخاطرکسانیکهرهبریشانرابر

عهدهداریم،درحضورخدامسؤولیم.

فرشتهایدررؤیاوضعیتمعبدرابهطورکاملعبادت
بهحزقیالنشانداد.حضورمقدسخدابهخاطر
گناه،ازاسرائیلوازمعبددورشدهبود.ساخت
خدا حضور بازگشت نشاندهنده آینده، معبِد
است.خداقومشراپاکوطاهرخواهدساخت

وعبادتحقیقیراازنواحیاخواهدکرد.

تماموعدههایخدادرزمانسلطنتمسیحموعود
تحققخواهدیافت.کسانیکهباوفاداریازخدا
یکدیگر با نیز و خدا با دوباره کردهاند، پیروی
مشارکتخواهندداشت.امابرایآنکهبرایچنین
ذکرمان و فکر است الزم باشیم، آماده لحظهای
یکسرهمعطوفخداباشد.واینکارمیسرنخواهدبود
مگرازطریقعبادتوپرستیدِنمرتباو.ازطریق
عبادت،بهقدوسیتخداپیمیبریمومیآموزیم
کهبایدبدینمنظوردرزندگیخودتغییراتیبدهیم.



الفـپیغامهایمرگومجازات)۱:1تا27:24(
حزقیالبراییهودیانیکهدربابلدرتبعیدبودند،نبوتمیکرد.اووظیفهداشتاین
امیدواهیراکهدوراناسارِتاسرائیلکوتاهخواهدبودنقشبرآبسازد،بهمردم
توضیحدهدکهچرابایدچنینبهسختیمجازاتشوند،ودرموردامیِدآیندهبهقوم
پیغامدهد.واکنشمردمبهسخنانحزقیالگرچهمثبتنبود،اماپیغامهایاوراشنیدند
وحقیقترامیدانستند.قومخدارهنمودهارامیدانستوبههدایتخدانیزدسترسی

داشت؛واینامرامروزهدرموردمانیزصدقمیکند.

1ـدعوتورسالتحزقیال
رؤیایموجوداتزنده

درروزپنجمماهچهارمسالسیام،كهپنجسالازتبعیدیهویاكین1
پادشاهمیگذشت،ناگهانآسمانبهرویحزقیال،پسربوزی،گشوده
شدوخدارؤیاهاییبهاونشانداد.حزقیالكاهنیبودكهبایهودیهایتبعیدی،

كناررودخابوردربابلزندگیمیكرد.حزقیالچنینتعریفمیكند:
4دریكیازاینرؤیاها،طوفانیدیدمكهازشمالبهطرفمنمیآمد.پیشاپیش

1:1
حز2:40

1:1
حز2:40

4:1
حز13،11:13

4:1
حز13،11:13

حزقیال1 1905

1:1حزقیالکهدرسرزمینیهودامتولدوبزرگشده 
بود،آمادهمیشدبهعنوانکاهندرمعبدمشغولخدمت
شودکهبابلیهابهسال597ق.مبهیهوداحملهکردندو
اورابهاتفاق000ر10نفردیگراسیرنموده،باخودبردند
)دومپادشاهان10:24-14(.قوماسرائیلدرآنزماندر
ورطهنابودیکاملقرارداشت.پنجسالبعد،هنگامیکه
حزقیال30سالهبود)سنمعمولبرایآغازکهانت(،خدا
اوراخواندتانبیشود.درمدتششسالنخسِتخدمت
حزقیالدربابل،ارمیادریهوداخطاببهیهودیانیکه
هنوزدرآنسرزمینماندهبودندموعظهمیکرد،ودانیال

نیزدردرباِرنبوکدنصرمشغولخدمتبود.
1:1چرایهودیانتبعیدیدربابلبهنبینیازداشتند؟خدا
تادر تبعیدیهاکمککند به میخواستحزقیال)1(
یابندچرابهاسارتبردهشدهاند،و)2(اینامیدواهیرا
کهدوراناسارتکوتاهخواهدبودباطلسازد،و)3(به
مردمپیغامامیدیتازهدهد،و)4(مردمرافراخواندتا

دوبارهبهنیازووابستگیشانبهخداپیببرند.
و داشت خدا از کهحزقیال پیغامی آخرین  1:1بب
سال571ق.م به مربوط ،)17:29( ذکرشده آن تاریخ
است.حزقیالدرجریاندومینحملهبابلیهابهیهودادر
سال597ق.م،بهاسارتبردهشد.بابلیهادرسال586ق.م
برایسومینوآخرینباربهیهوداحملهکردندواورشلیم
رابهکلیویرانساخته،معبدرابهآتشکشیدندومابقی

قومراتبعیدکردند)نگاهکنیدبهدومپادشاهانفصل25(.
حزقیالتمامپیغامهایشراازسالیکهبهاسارتبردهشد
تاریخگذاریمیکند)یعنیازسال597ق.م.(.اواولینپیام
خودخطاببهتبعیدهاراچهارسالپسازورودشبه

سرزمینبابلبیانداشت)یعنیدرسال593ق.م(.
ارتباط باحزقیال ازطریقخوابورؤیا 1:1-3خدا
برقرارمیکرد.رؤیامکاشفهمعجزهآساییاستازحقیقت
خدا.اینرؤیاهادرنظرماعجیبمینمایدزیراکیفیتی
مکاشفهگونهدارد.منظورایناستکهحزقیالتصاویری
مفهومی مبین بهوضوح کدام هر که میدید نمادین
در هستندکه دیگرکسانی یوحنا و دانیال بود. خاص
میکنند. استفاده مکاشفهگونه تصاویر از کتابمقدس
مردمدرتبعیددیدخودرانسبتبههدفوحضورخدا
ازدستدادهبودند،وبنابراینحزقیالبرایشانرؤیاهایی
ازطرفخدامیآوردتاپیشازآنکهدیگردیرشود،در

موردعواقبگناهبهآنانهشداردادهباشد.
قوی »خدا یا است« قوی »خدا یعنی »حزقیال«  3:1
میسازد«.پیغاماصلیکلکتابحزقیالنیزبهخوبیدر
همیننامخالصهمیشود:اینکهباوجوداسارت،قدرت
مجازات قالب در و است جا بر پا مطلقخداکماکان

دشمنانشواحیایقومحقیقیاش،نمایانخواهدشد.
طی خدا است. حزقیال رؤیای نخستین این  4:1بب
اینرؤیاازاودعوتمیکندتانبیباشد.حزقیالپیشتر



آن،ابربزرگیازآتشدرحركتبود،هالهایازنوردورآنبودودردرون
ابر،چهارموجود میان از براق،میدرخشید.5سپس، فلزی مانند آن،چیزی
عجیبظاهرشدندكهشبیهانسانبودند.6ولیهریک،چهارصورتودو
جفتبالداشتند!7پاهایشاننیزمثلپایانسانبود،ولیپنجةپایشانبهسم
گوسالهشباهتداشتومانندفلزیبراق،میدرخشید.8زیرهریکازبالهایشان،
دستهاییمیدیدممثلدستانسان.9انتهایبالهایآنچهارموجودزندهبه

همدیگروصلبود.آنهامستقیمحركتمیكردندبدونآنكهبرگردند.
10هریکازآنهاچهارصورتداشت:درجلو،صورتانسان؛درطرفراست،
صورتشیر؛درطرفچپ،صورتگاوودرپشت،صورتعقاب.11هر
كدامدوجفتبالداشتند،كهیکجفتبازبودوبهنوکبالهایموجودات
روحشان جا 12هر میپوشاند. را بدنشان دیگر، جفت و میرسید پهلویی

میرفت،آنهاهممستقیممیرفتندبدونآنكهرویشانرابرگردانند.
مشعل با افروخته زغال به شبیه چیزهایی زنده، موجودات این میان 13در
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1906 حزقیال1

 
هیچگاهقدرتوحضورپرجاللخداراباچنینشکوه
وعظمتیتجربهنکردهبود.منظورازطوفانشمال،سپاه
عظیمبابلبودکهبهسویاورشلیممیتاخت.بابلوسیلهای
بوددردستخدابرایمجازاِتیهودا.دروسططوفان،
خیرهکننده نوری ابر این داشت. قرار آتش از ابری
داشتوازمیانآنچهارموجودزندهبیرونآمدندکه
همگیراخدافرستادهبود.اینموجوداتبهحزقیالنشان
مجازاتخدا اورشلیم، قریبالوقوع نابودی میدادندکه
گرچه بابل سپاهیان حمله یهودا. گناهان بهخاطر است
آشکارامصیبتیفیزیکیبود،اماآنچهارموجودزندهبه
طرزیروشنوملموساینحقیقترانشانمیدادندکه
مجازاتخداجنبهروحانینیزدارد)اینموجوداتزنده

رادرمکاشفه6:4و7نیزمیبینیم(.
که اورشلیم معبد با رؤیا، این مشاهده بههنگام حزقیال
نمادفیزیکیحضورخدابود،فرسنگهافاصلهداشت.اواز
طریقاینرؤیادریافتکهخدادرهمهجاحاضراست،
وآنچهکهدرآسمانانجاممیدهد،وقایعرویزمینرا

رقممیزند.
اینچهارموجودزنده،چهارصورت از 5:1هریک
داشتندکهمظهرطبیعتکاملخدااست.برخیمعتقدند
مظهر انسان خدمت، مظهر گاو قدرت، مظهر شیر که
هوشوذکاوت،وعقابنمایندهالوهیتاست.برخی
اینچهارموجودزندهراجزوعظیمترینمخلوقات نیز
خدامیدانندوازاینرومعتقدندکهاینچهارموجود
نمایانگرکلخلقتخداهستند.پدرانکلیسادردورههای

انجیل چهار و موجود چهار این بین مسیحیت، اولیه
ارتباطیمیدیدند.ازنظرآنان،شیرنمایانگرانجیلمتی
بودکهمسیحرابهعنوانشیریهودامعرفیمیکند؛گاو
مسیح خدمات بر بیشتر که بود مرقس انجیل عالمت
مسیح که بود لوقا انجیل نشاندهنده انسان دارد؛ تأکید
رابهعنوانانسانیکاملبهتصویرمیکشد؛وعقابنیز
معرفانجیلیوحنااستکهمسیحراپسرخدامیخواند
کهدرجایهایآسمانیاست،وبرالوهیتاوتأکیددارد.
رؤیاییکهیوحنادرکتابمکاشفهفصلچهارممیبیند،

ازخیلیجهاتشبیهاینرؤیایحزقیالاست.

تبعیددربابل
حزقیالدرستدرهمانجاییکهبود-یعنیدرنزدیکیرودخابوردربابل
ودرمیانتبعیدیهاییکهازمناطقمختلفآمدهبودند-خداراخدمت
میکرد.اورشلیمومعبدآنتقریبًا800کیلومتردورترقرارداشت،اما
حزقیالبهمردمنشاندادکهگرچهازوطنخوددورهستند،اینلزومًا

بدانمعنانیستکهازخدانیزدورشدهاند.
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روشن،درحالحركتبودند.ازمیانآنها،برقمیجهید.14آنموجودات
زندهنیزبسرعتبرقبهعقبوجلوحركتمیكردند.

15درهمانحالكهبهاینچهارموجودزندهخیرهشدهبودم،زیرآنهاوبر
رویزمین،چهارچرخدیدمزیرهرموجودیکچرخ.16چرخهامانندزبرجد
میدرخشیدندوهمهمثلهمبودند.داخلهرچرخ،چرخدیگرینیزقرارداشت.
17برایهمینمیتوانستندبیآنكهمجبورباشنددوربزنند،بههرسوكهبخواهند،
بروند.18آنچهارچرخدارایلبههاوپرههاییبودندودورلبههاپرازچشمبود.
19و20و21وقتیآنموجوداتزندهحركتمیكردند،چرخهاهمباآنهاحركت
میكردند.هنگامیكهآنهااززمینبرمیخاستند،چرخهانیزبرمیخاستند،و
وقتیمیایستادند،چرخهاهممیایستادند،چونروحآنچهارموجوددرچرخها

نیزقرارداشت.پسموجوداتزندهوچرخهاتحتهدایتروحشانبودند.
22باالیسرموجوداتزنده،چیزیشبیهبهیکصفحةبزرگگستردهشدهبود
كهمانندبلورمیدرخشیدوانسانرابههراسمیانداخت.23زیراینصفحه،
دوبالهرموجودزندهطوریبازبودكهبهبالهایموجوددیگرمیرسید،و
دوبالدیگر،بدنشانرامیپوشانید.24وقتیپروازمیكردند،صدایبالهایشان
مانندغرشامواجساحلیاهمچونصدایخداویاهمانندفریادیکلشكر
كه بار 25هر میآوردند. پایین را بالهایشان میایستادند، وقتی بود. بزرگ

میایستادند،ازصفحةبلورینباالیسرآنهاصداییبگوشمیرسید.
26برفرازصفحةباالیسرشان،چیزیشبیهبهیکتختسلطنتیزیباقرار
داشتكهگوییازیاقوتكبودساختهشدهبودوبررویآنتخت،وجودی
نشستهبودكهبهیکانسانشباهتداشت.27و28ازكمربهباالهمچونفلزی
آتش، شعلههای مانند پایین، به كمر از و میدرخشید، آتش در غوطهور
تابانبود.دورتادورشرانیزنوریدرخشانفراگرفتهبودكههمةرنگهای

رنگینكماندرآندیدهمیشد.
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حزقیال1 1907

16:1ـ18احتمااًلتصویرچرخیدرداخلچرخیدیگر، 
نشاندهندهدوچرخاست:یکیدرجهتشمال-جنوب،
نشان تصویر این مشرق-مغرب. جهت در دیگری و
میدهدکهآنموجوداتزندهمیتوانستنددرتمامجهات
حرکتکنند.ایننشاندهندهآناستکهخدادرهمه

جاحضورداردوقادراستهمهچیزراببیند)18:1(.
26:1اینموجودشبیهانسان،مکشوفکنندهقدوسیت
او به آنچهخدامیخواست برای را بودوحزقیال خدا
بر بودکه نمایانگرخودخدا او بگوید،آمادهمیکرد.
را خدا نیز مسیح ترتیب، همین به است. نشسته تخت
انسانمکشوفکردومارابرایپیغامنجات بهشکل

اوآمادهساخت،پیغامیکهنهدررؤیا،بلکهدرزندگی
واقعیبرمانازلشد.

حزقیال - تابان آتشی خیرهکننده، نوری  27:1و28
جاللخدارااینگونهدید.اوباپیبردنبهقدوسیت
بودنخویش،چنانهراسان خداوحقارتوگناهکار
شدوتکانخوردکهبهخاکافتاد.عاقبتهمگاندر
مقابلخدابهخاکخواهندافتادوبهزانودرخواهندآمد،
خواهبهنشانهتکریموادایاحترامبهخداوقدردانیاز
رحمتهایاو،خواهبهخاطرترسازمجازات.باتوجهبه
شیوهزندگیکنونیتان،فکرمیکنیدشماباچهانگیزهای

دربرابرخدابهخاکخواهیدافتاد؟



حضورپرجاللخداوندبدینگونهبرمنظاهرشد.هنگامیكهآنمنظرهرا
دیدم،بهخاکافتادم.آنگاهصدایكسیراشنیدمكهبامنسخنمیگفت.

دعوتخداازحزقیال

اوبهمنفرمود:»ایانسانخاكی،برخیزوبایستتاباتوسخنگویم.«2
مرا و شد من داخل خدا روح میكرد، تكلم من با او كه 2هنگامی
برخیزاند.آنگاهآنصدارابازشنیدم،3كهبهمنگفت:»ایانسانخاكی،منتو
رانزدبنیاسرائیلمیفرستم،نزدقومییاغیكهعلیهمنطغیانكردهاند.ایشان
وپدرانشانهموارهنسبتبهمنگناهورزیدهاند.4آنانقومیهستندسنگدلو
سركش،امامنتورامیفرستمتاكالممرابهایشانبیاننمایی.5اینیاغیانچه

بشنوند،چهنشنوند،اینراخواهنددانستكهدرمیانآنهانبیایوجوددارد.
6»ایانسانخاكی،ازایشاننترس!اگرچهتهدیدهایاینقومیاغیمانندخار
وهمچوننیشعقربباشد،باكینداشتهباش!7چهگوشبدهند،چهندهند،
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1908 حزقیال2،1

1:2خدایجاودانوغیرفانی،انسانفانیرااینچنینخطاب 
بدین و انسان«(، »پسر )یا خاکی« انسان »ای میکند:
ترتیببرفاصلهموجودبینخداوبشرتأکیدمیورزد.
واقعًاچهعجیبوشگفتانگیزاستکهخدامیخواهد
ارادهالهیاشرابرزمینازطریقموجوداتفانیوپرعیب
ونقصیچونماعملیکند.ماازخاکهستیم،وبااین

حالخدامیخواهدحیاتوَدمخودرادرماقراردهد.
2:2مشکلبتوانتصورکردکهحزقیالبههنگامتجربه
اینرؤیاچهاحساسیداشتهاست.قطعًااوخیلیچیزها
رانمیفهمید،امامیدانستکهتکتکقسمتهایرؤیا
مهموحائزاهمیتاست،زیراتمامآنازطرفخدابود.
وقتیخداآمادگیواطاعتحزقیالرادید،اوراازروح
او به برایرسالتیکهپیشروداشت خودپرکردو
قدرتبخشید.خداازمانیزانتظارنداردکههمهچیزرا
دربارهاوبفهمیم،بلکهمیخواهدبرایاوخادمینیمطیع
وآمادهبهخدمتباشیم،وبهآنچهمیدانیمکهراستو

درستاست،وفاداربمانیم.
اغلبمیزانتقاضا 3:2ـ5درتجارت،مالکموفقیت
گوش به را خدا پیغام داشت وظیفه حزقیال اما است.
ارزیابی مالک نشنوند«. چه بشنوند، »چه برساند مردم
سخنانش، به مردم پاسخ چگونگی نه حزقیال موفقیت
بلکهایننکتهبودکهتاچهحدازخدااطاعتمیکند
وازاینطریقارادهایراکهخدابرایاوداشت،عملی
میسازد.اشعیاوارمیانیزوقتینبوتمیکردند،باواکنش
مثبتمردممواجهنشدند)نگاهکنیدبهاشعیا9:6-12؛
ارمیا17:1-19(.آری،حقیقتخدابهنحوهواکنشانسان

بستگیندارد.خدامارابراساسواکنشدیگرانبهایمان
ماداورینخواهدکرد،بلکهمعیارداوریاوایناستکه
اووفاداربودهایم.درستاستکه به تاچهحدنسبت
آنچهخداازطریقماانجاممیدهدمهماست،امابایدبه

آنچهکهاودرماانجاممیدهدنیزتوجهداشتهباشیم.
4:2ـ5خدامردمرایاغیوسنگدلمیخواند،زیراحاضر
یاغیگری و سرکشی بپذیرند. را خود گناهان نبودند
)7:2و8(ازویژگیهایمهمایشانبود.آنانحتیآنگاه
حقیقت کنار از شد، آشکار و عیان خطایایشان که
بیاعتناردشدندیاتصورکردندکهاوضاعبهزودیبهبود
خاصی گناه بر شما زندگی در خدا آیا یافت. خواهد
بهگناه بلکه نباشید، یاغی انگشتمینهد؟سرسختو
خوداعترافکنیدوتصمیمبگیریدازاینپسبرایخدا
زندگیکنید.اگرازهماکنونازاواطاعتکنیم،آمادگی

آنراخواهیمداشتکهاوزندگیمانرامحکزند.
6:2ـ8خدابهحزقیالاینمسؤولیتدشواررامحولکرد
بهگوشمردمیقدرنشناسوسرسخت اورا پیغام که
برساند.گاهیاوقاتازمانیزخواستهمیشودبرایکسانی
کهشایدازماخوششاننمیآیدودوستمانندارند،الگو
باشیمیاایمانخودراباآنهادرمیانبگذاریم.خداوند
درستهمانطورکهازحزقیالخواستتسلیمنشود،ازما
نیزمیخواهدخستهوتسلیمنشویموبهیاغیاننپیوندیم،
بلکه»درهرموقعیتی«خبرخوشانجیلرااعالمکنیم

)دومتیموتائوس2:4(.
6:2ـ10خداسهباربهحزقیالگفتکهنترسدوهراس
میتوانیم است، ما در خدا روح وقتی ندهد. راه دل به



توكالممرابهگوشآنهابرسانوفراموشنكنكهایشان،قومییاغیو
سركشهستند.

8»ایانسانخاكی،بهآنچهكهبهتومیگویمگوشكنومانندایشانیاغی
نباش!دهانترابازكنوهرچهبهتومیدهم،بخور.«

9و10آنگاهنگاهكردمودیدمدستیبطرفمنآمدوطوماریباخودآورد.
وقتیطوماررابازكرد،دیدمكههردوطرفشمطالبینوشتهشده،مطالبی

كهحاكیازاندوه،ماتمونابودیاست.

خداحزقیالرابهدیدبانیمیگمارد

اوهمچنینفرمود:»ایانسانخاكی،آنچهراكهبهتومیدهم،بخور.3
اینطوماررابخور!بعدبرووپیغامآنرابهقوماسرائیلبرسان.«

2پسدهانمرابازكردمواوطوماررادردهانمگذاشتتابخورم.3سپس
گفت:»همهرابخوروشكمتراازآنپركن!«مننیزآنراخوردم؛

طعمشمثلعسلشیرینبود.
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یاطردشدگیراکناربگذاریم.قدرت ازتمسخر ترس
خدابرایمانکافیاستوبهماکمکمیکندتاحتی
دربدترینشرایطوتحتشدیدترینانتقادات،برایاو

زیستکنیم.
9:2و10طومارعبارتبودازصفحهایطویل)تقریبًابه
درازای10متر(کهآنرالولهمیکردند.معمواًلمطالب
اینجا، در اما مینوشتند. طومار طرف یک بر تنها را
هشدارهایخدادرآنطرفطومارهمادامهمییابد)یعنی
درهردوطرفطومارنوشتهشد(تانشاندهندهمجازات

کاملیباشدکهبهزودیبریهودانازلخواهدشد.
متوجه و خورد را خدا پیغام رؤیا در حزقیال  3-1:3

است، برایشخوب تنها نه روحانی غذای این که شد
بلکههمچونعسلشیریناست)تصویریمشابهرادر
مکاشفه8:10-10نیزشاهدیم(.اگرکالمخدارا»هضم
در میشود باعث تنها نه که یافت خواهید در کنید«،
را زندگیتان آن حکمت بلکه شوید، قویتر ایمانتان
بهجسمتانخوراک که همانطور باید میسازد. شیرین
این کنید. تغذیه نیز روحانی نظر از را خود میدهید،
بدانمعنااستکهنبایدبهکالمخدافقطنگاهیسطحی
یک ویترین تماشای مشغول گویی )چنانکه بیندازیم
مغازهشیرینیفروشیهستیم(،بلکهبایدآنراجزئیاز

زندگیخودسازیم.

حزقیال
حزقیالازسال593
تا571ق.م.درمقام
یهودیانی برای نبی
کهدربابلدرتبعید
بودند،نبوتکرد.

اوضاعوشرایط

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایهمعصر

حزقیالوقومشبهاسارتبابلبردهمیشوند. *
یهودیاندرسرزمینیغریبکهتحتسلطهحکومتیمستبداست،حکم *

افرادبیگانهرادارند.

خدااجازهدادقومیهودانابودشوند،زیراگناهکردهبودند.بااینحالهنوز *
امیدباقیبود،زیراخداوعدهدادکهکسانیکهبهاووفاداربمانند،دوباره

بهسرزمینخودبازخواهندگشت.

خداهرگزکسانیراکهبهاووفادارندوازویاطاعتمیکنند،فراموش *
نخواهدکرد.اینگونهافرادآیندهپرشکوهیخواهندداشت.

دانیال)605تا536ق.م.(
حبقوق)612تا589(
ارمیا)627تا586(



سخنان و برو اسرائیل خاندان نزد و بیا خاكی، انسان »ای گفت: 4آنگاه
نتوانی كه نمیفرستم بیگانه و دور سرزمینی به را 5تو بگو. ایشان به مرا
زبانشانرابفهمی.6تونزدقبایلیكهزبانهایعجیبوغریبومشكلدارند،
نمیروی؛هرچنداگرنزدآنهامیرفتی،بهتوگوشمیدادند.7تورانزدقوم
اسرائیلمیفرستم،ولیایشانبهسخنانتوتوجهینخواهندكرد،چونازمن
روگردانهستند.ایشانهمگیسنگدلوسرسختمیباشند.8بنابراین،اینک
تورانیزمانندآنهاسرسختمیسازم،9تادرمقابلایشانمثلالماس،سخت

ومانندصخره،محكمباشی.پس،ازاینیاغیاننترس!
10»ایانسانخاكی،تمامسخنانمرادرفكرودلخودجایبدهوبهآنها
توجهكن.11آنگاهنزدقومتكهدرتبعیدهستندبرووچهگوشبدهندو

چهندهند،كالممرابهایشاناعالمنما.«
12سپسروحخدامرااززمینبلندكردومنازپشتسرخودصدایغرش
عظیمیراشنیدمكهمیگفت:»جاللخداونددرآسمانستودهشود.«13این

غرشازبهمخوردنبالهایموجوداتوچرخهایكنارآنهابرمیخاست.
14و15روح،مرابرداشتوبهتلابیب،كناررودخابور،نزدیهودیانتبعیدیبرد.
منباتلخیوباخشمرفتم،ولیسنگینیحضورخداوندرااحساسمیكردم.در

حالیكهغرقدرحیرتواندیشهبودم،هفتروزدرمیانایشاننشستم.
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بهخداعصایینیستکهعلیلهاییکه  ایمان  8:3و9
خود آن کمک به بایستند، خود پای روی نمیتوانند
راسرپانگاهدارند.بلکهخدابهپیروانشچنانقدرت
میبخشدکهبتواننددربرابرهرچیزوهرکسیبایستند،
ازجملهدربرابرآنانیکهازحقیقتمتنفرند.خدادرست
عطا مستحکم ایمانی و محبت حزقیال به که همانطور
فرمود،میخواهدبهشمانیزثبات،استقامت،وبصیرت
دهدتابتوانیدوظیفهبزرگیراکهبهشمامحولکرده،به
نحواحسنانجامدهید.بنابراینخودرابهخدابسپاریدو

بگذاریدبهزندگیشماشکلدهد.
10:3و11حزقیالپیشازآنکهبتواندپیغامخدارابه
در خوب را آن میبایست نخست کند، اعالم دیگران
فکرودلخودجایدهد.شمانیزپیشازآنکهبتوانید
دردرکوبهکاربستنکالمخدابهدیگرانکمککنید،
الزماستاولآنرادرفکرودلخودجایدهیدودر

عملآنرابهکاربندید.
زندگی از بلکه خدا، دست از نه حزقیال  14:3و15
گناهآلودمردمخشمگینبود.آنرؤیایعجیببهپایان
رسیدهبود،وحالاومیبایستوظیفهطاقتفرساینبوت
دربینمردمراشروعکند،دربینمردمیکهظاهرًابه

پیغامهایخداچندانتوجهینداشتند.قومیهوداپیشاز
از بیاعتنا اما بودند، راشنیده ارمیا تبعید،سخنان واقعه
همان میبایست حزقیال حال بودند. شده رد آن کنار
پیغامهاراتکرارمیکرد،ومیدانستکهبهاونیزگوش
نخواهندداد.اماآنموجوداتزندهوچرخهایدرحال
چیزی از نبود الزم حزقیال بودند. او با دو هر غرش
بترسد،زیراخدابااوبود.اوبااینکهازنتیجهاحتمالی
موعظاتشآگاهبود،ازخدااطاعتکرد.مانیزدرمسیر
زندگیروحانیخودگاهیاوقاتخودراکاماًلبهخدا
نزدیکاحساسمیکنیموقلبمانماالمالازشادیاست،
وگاهنیزگناهان،کشمکشها،یاوظایفطاقتفرسای
مانند باید اما افکند. خواهد سایه زندگیمان بر روزانه
حزقیالدرهرشرایطیازخدااطاعتکنیم،حتیآنگاه
کهنمیخواهیمچنینکنیم.بنابراینهرگزاجازهندهید

احساساتمانعازاطاعتشماازخداگردد.
مردم بین سکوت در روز هفت حزقیال  14:3و15
نشست.رسماینبودکهبهمدتهفتروزبرایمردگان
؛ اولسموئیل13:31 ؛ )پیدایش10:50 عزاداریکنند
ایوب13:2(.اماماتمحزقیالبرایکسانیبودکهازنظر

روحانیمردهبودند.



حزقیال 1911

اگرچهرؤیاهاوپیامهایحزقیالبسیارروشنوواضحاست،امادربارهزندگیشخصیخودایننبی
چیززیادینمیدانیم.حزقیالجزوهزارانجوانیبودکهبههنگامتسلیمشدِنیهویاقیمپادشاه،از
یهودابهبابلتبعیدشدند.اوتاپیشازآنایاموحشتناک،برایکهانتآموزشمیدید.امادردوران

تبعیددربابل،خداازاودعوتکردتادریکیازتاریکترینادوارتاریخاسرائیل،نبیاوباشد.
حزقیالخدارابههمانشکلتکاندهندهایمالقاتکردکهاشعیا150سالپیشتروصفشراکرده
بود.اونیزهمچوناشعیا،پسازتجربهرویاروییشخصیاشباخدا،دیگرآنفردسابقنبود.
اگرچهپیغامهاییکهخداازطریقایندونبیمیدادوجوهاشتراکفراوانیداشت،شرایطزندگی
ایندونبیبسیارمتفاوتبود.اشعیاازطوفانیقریبالوقوعخبرمیداد،حالآنکهحزقیالازبطن
طوفاِنشکسِتملیسخنمیگفت،طوفانیکهدرحالنابودساختنقومبود.حزقیالاعالمکرد
کهحتیاورشلیمنیزنابودخواهدشد.بهعالوه،حزقیالدراینشرایطمیبایستدردواندوهناشی

ازمرگهمسرشرانیزتحملکند.
توصیفخدادرمورداینکهحزقیالهمچوندیدبانیبردیوارهایشهراست،بهخوبیبیانگرماهیت
خدمتاومیباشد.دیدبانشغلخطرناکیداشت.اگروظیفهدیدبانیاشرابهخوبیانجامنمیداد،
ممکنبودهماووهمتمامیشهرنابودشوند.امنیتوآسایشاودرگروکیفیتکارشبود.
اینواقعیتمهمکههریکازماشخصًادربرابرخدامسؤولیموبایدبهاوحسابپسدهیم،از
ارکاناصلیپیغامحزقیالبود.اوبهتبعیدیهااعالمکردکهخداازتکتکآنانمیخواهدازاو

اطاعتکنندوعبادتشنمایند.
مانیزمانندزمانحزقیالممکناستبهآسانیفراموشکنیمکهخداشخصًابهفردفردماعالقه
دارد.شایداحساسکنیمدربینانبوهوقایعیکهدردنیایپیرامونمانرخمیدهد،فردیناچیزو
بیاهمیتهستیمیاتسلطیبرزندگیخودنداریم.امادرکاینواقعیتکهخدادرنهایتبرزندگی
مااحاطهدارد،بهماتوجهمیکند،ومیخواهداورابشناسیم،میتواندبهزندگیمانمعناوهدف
تازهایببخشد.شماارزشخودرادرچهمیدانید؟آیادرموفقیتهایااستعدادهایبالقوهایکه

دارید،یادراینواقعیتکهخودخداکهآفرینندهشمااستوشماراارزشمندمیداند؟

نقاطقوتوموفقیتها:
برایکهانتتعلیمدید،وبهدعوتخدانبیشد. *

ازطرفخدارؤیاهایروشنیداشتوپیغامهایپرقدرتیارائهمیداد. *
درمدتاسارتاسرائیلدربابل،بهعنوانپیامآورخداخدمتکرد. *

خداشخصیتاورامطابقرسالتیکهداشت،شکلداد؛اورابهمردیسرسختوخشن *
تبدیلکردتاپیغامشرابهگوشمردمیسرسختوسرکشبرساند)8:3(

درسهاییاززندگیاو:
حتیقصوراِتمکررقومخدانیزمانعازآننخواهدشدکهنقشهخدابرایجهانعملیشود. *
آنچهسرنوشتابدیهرفردراتعیینمیکند،پاسخیاستکهشخصًابهدعوتخدامیدهد. *

خداحتیدرشرایطیکهبهظاهرنومیدکنندهاست،هموارهکسانیراداردکهمیتوانداز *
طریقآنهاعملکند.

آمارحیاتی
محلزندگی:بابل *

شغل:نبیبرایکسانیکهدربابلاسیربودند *
خویشاوندان:پدر:بوزی.همسر:نامعلوم *

همعصربا:یهویاکین،ارمیا،یهویاقیم،نبوکدنصر *

آیاتکلیدی
»ایانسانخاکی،تمامسخنانمرادرفکرودلخودجایبدهوبهآنهاتوجهکن.آنگاهنزدقومت
کهدرتبعیدهستندبرووچهگوشبدهندوچهندهند،کالممرابهایشاناعالمنما«)10:3و11(.

ماجراهایحزقیالدرکتابحزقیالنقلشدهاست.
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16درپایانآنهفتروز،خداوندبهمنفرمود:
17»ایانسانخاكی،منتورادیدهباناسرائیلكردهامتاهرگاههشداریبرای
قوممداشتهباشم،توآنرابهایشانبرسانی.18اگرمنبهشخصبدكاری
هشداربدهمكهمحكومبههالكتاست،وتواینهشداررابهاونرسانی،
اوتوبهنخواهدكردونجاتنخواهدیافت.دراینصورتاوبهسببگناهش
هالکخواهدشد؛امامنتورامسئولهالكتاوخواهمدانستوانتقامخون
اوراازتوخواهمگرفت.19ولیاگربهاوهشداردهی،واوبازبهگناهخود
ادامهدهدوتوبهنكند،آنگاهاودرگناهانخودخواهدمرد؛اماتومسئول
نخواهیبود.20اگرشخصپاکودرستكاری،بدكاروگناهكارشودوتواو
راازعاقبتكارشآگاهنسازی،مناوراهالکمیكنمواودرگناهانش
نخواهد محكومیتش در تأثیری نیز گذشتهاش اعمالخوب و مرد خواهد
داشت؛امامنتورامسئولهالكتاوخواهمدانستوتورامجازاتخواهم
نمود،21ولیاگربهاواخطاركنیواوتوبهكند،زندهخواهدماندوتونیز

جانخودرانجاتخواهیداد.«
22درآنجاباردیگرسنگینیحضورخداوندرااحساسكردم.اوبهمنفرمود:
»برخیزوبهبیابانبروومندرآنجاباتوسخنخواهمگفت.«23مننیز
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شهر  دیوار بر که بود این دیدبان وظیفه  17:3و18
بایستدومردمراازخطریکهنزدیکمیشدآگاهسازد.
وظیفهحزقیالنیزاینبودکهدیدبانروحانیمردمباشد
وآنانراازمجازاتآیندهآگاهسازد.برخیمعتقدندکه
درستهمانطورکهاگرفرددیدباندرآگاهکردنمردم
ازخطردشمنکوتاهیمیورزیداولینکسیکهکشته
مورد در مردم به اگر هم حزقیال بود، خودش میشد
مجازاتآیندهکهنتیجهگناهانشانبودهشدارنمیداد،با
مجازاتمرگروبرومیشد.برخیدیگرنیزمعتقدندکه
منظورازدیدباندراینجاصرفًاایناستکهخداحزقیال
رامسؤولکسانیمیدانستکهازلحاظروحانیگمراه

وگمگشتهبودند.
به بودکهمردم بهحزقیالگفته پیشاپیش 18:3خدا
سخنانشگوشنخواهندداد،پسدیگرچهلزومیداشت
اوبهخودزحمتداده،پیغامخدارابهآنهااعالمنماید؟
علتاینبودکهخدانمیخواستمردمبگویندکسیدر
اینبارهبهآنهاهشدارندادهاست.وظیفهحزقیالاطاعت
کردنازخدابود.مانیزمسؤولیمبامردمدربارهداوری
خداوپیغامنجاتاوصحبتکنیم،امااینکهواکنششان
چهخواهدبوددیگرمسؤولیتشبهگردنمانیست.ولی
اگرنخواهیمآنچهراکهمیدانیمبهمردمبگوییم،خداما
رامجازاتخواهدکرد.بنابراینهرگاهوسوسهمیشویم

کنیم، اختیار سکوت ندارند ایمان که کسانی بین در
خوباستنمونهحزقیالرابهخاطربیاوریم.

18:3ـ21کلمهنجاترامیتوان»رهایی«یا»خالصی«
اینجا بنابـراینواضحاستکهخدادر نیزترجمهکرد؛
راجعبهمرگجسمانیسخنمیگوید،نهمجازاتابدی.
اگرکسانیکهدریهوداماندهبودندهمچنانبهگناهانخود
ادامهمیدادند،همخودشانوهمسرزمینوشهرهایشان
توسطسپاهیاننبوکدنصرنابودمیشد.امااگربهسویخدا
بازمیگشتند،نجاتمییافتند.اگرحزقیالدرموردعواقب
را او خدا نمیداد، هشدار یهودیاش هموطنان به گناه
مسؤولهالکتآنهامیشمرد.درستاستکههمهمردم
شخصًادربرابرخدامسؤولاند،اماایمانداراناینمسؤولیت
ویژهرانیزبرعهدهدارندکهبهبیایماناندرموردعواقب
زندگیگناهآلودشانهشداردهند.اگرچنیننکنیم،خداما
رامسؤولوقایعیخواهددانستکهدرزندگیشاناتفاق
میافتد.اینامربایدانگیزهخوبیباشدتاایمانمانراچه
درگفتاروچهدرکردار،بادیگراننیزدرمیانگذاریمو

نخواهیمسنگدالنهوغیرمسئوالنهعملکنیم.
22:3حزقیالسنگینیحضورخداراحسمیکرد.گاهی
باعث جسمیمان قدرت یا محبوبیت، موفقیت، اوقات
میشودازسنگینیحضورخداغافلبمانیموبهعجزو
ناتوانیماندربرابراوپینبریم.اماآنچهبهطورمستقلو



برخاستمورفتم.درآنجاشكوهوجاللخداوندرادیدم،درستهمانگونهكه
دررؤیایاولدیدهبودم!آنگاهبهرویخودبهخاکافتادم.

24سپسروحخداداخلمنشدومرااززمینبلندكردوچنینفرمود:»به
خانهاتبرووخودرادرآنجازندانیكن.25توراباطنابخواهندبستتا
نتوانیحركتكنی.26زبانترابهكامتخواهمچسباندتانتوانیاینیاغیان
راتوبیخونصیحتكنی.27اماهرگاهپیغامیبهتوبدهم،زبانتراخواهم
گشودتابتوانیسخنبگوییوكالممرابهایشاناعالمنمایی.بعضیبهتو

گوشخواهنددادوبرخیگوشنخواهندداد،چونقومییاغیهستند.«

2ـرؤیادرموردگناهوداوری
تصویرمحاصرهقریبالوقوعاورشلیم

خداوندفرمود:»ایانسانخاكی،آجریبزرگبگیرودرمقابلخود4
بگذاروبرآن،شهراورشلیمرانقشكن.دورشهر،برجها،سنگر،منجنیق
واردوگاههایدشمنرابكشتانشاندهدكهشهردرمحاصرهاست.3یکتابة
آهنینیزبردارومثلیکدیوار،بینخودتوتصویرشهربگذار،تانشاندهد

كهسپاهدشمنچگونهاورشلیمراباعزمیآهنین،محاصرهخواهدكرد.
»هریکازاینجزئیاتیكهبهتوگفتم،معنیبخصوصیدارد،زیراتماماینها

اخطاریاستبهقوماسرائیل.
4و5»آنگاهبرپهلویچپخوددرازبكشوبرایمدتسیصدونودروزدر
همانحالبمان.منگناهاسرائیلرابرتومیگذارمودرطولاینمدتبرای
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حزقیال4،3 1913

باتکیهبرتواناییهایخودانجاممیدهیم،چندانفایدهای 
خدمات خدا برای میتوانیم زمانی تنها ندارد. خدا برای
بزرگانجامدهیمکهاوخواستوارادهمارادراحاطه
خودداشتهباشد.اولینقدمبرایمردخدابودنایناستکه
سنگینیحضورخداراحسکنیموبهعجزوناتوانیخود
پیببریم.تنهاآنوقتاستکهخواهیمدیدخدابهراستی

چهکارهایعظیمیمیتوانددرزندگیمانانجامدهد.
)ر.ش. میشود خوانده خاکی« »انسان حزقیال  24:3
توضیحاتمربوطبه1:2(تابرضعفبشریاودرقیاس
باقدرتخداصحهگذاردهشود.حزقیالهرگاهخدارا
آنطورکهواقعًاهستمیدید،بهنشانهاحتراموتسلیمدر
برابراوبهخاکمیافتادوهرچهخداازاومیخواست
انجاممیداد.وآنگاهروحخدانیزقدرتالزمبرایاین
شاید اگرچه .)12:3 ؛ 2:2 )ر.ش. میداد او به را کار
وظائفمابهدشواریمسؤولیتحزقیالنباشد،همینروح

بهمانیزدرکارهاقدرتمیبخشد.
24:3ـ27مطابقایندستورعجیب،حزقیالفقطزمانی

اجازهداشتسخنبگویدکهخداازطریقاوپیغامیبرای
چه هر که میدانستند مردم ترتیب بدین داشت. مردم

حزقیالمیگوید،مستقیمًاازطرفخدااست.
1:4ببحزقیالتصویریازمحاصرهوسقوِطقریبالوقوع
اورشلیمراپیشازوقوعاینواقعه،بهصورتعملینشان
داد.خدادراینموردکهحزقیالدقیقًاچهبگویدوچگونه
جزئیات تکتک داد. او به مشخصی دستورات بگوید،
جزئیات و ریزهکاریها اغلب ما داشت. خاصی معنای
کوچکتِرکالمخدارانادیدهمیگیریمبااینتصورکه
خداچندانبهاینجزئیاتاهمیتنمیدهد.وحالآنکهما
نیزبایدمانندحزقیالحاضرباشیمبهطورکاملوحتیدر

مسائلجزئی،ازخدااطاعتکنیم.
نمادین بهطور اعمالعجیبوغریبحزقیال،  4:4ـ8
نشاندهندهسرنوشتاورشلیمبود.مقدارغذاییکهاجازه
بودکه داشتبخورد،دقیقًامعادلجیرهغذاییساکنینی
شهرشاندرمحاصرهدشمنقرارداشت.غذاییکهروی
مدفوعگاوپختهمیشد،مظهرنجاستروحانییهودابود.



گناهآنان،متحملرنجخواهیشد.برایهرسالمجازاتاسرائیل،یکروز
درازخواهیكشید.6بعدازاینمدت،برگردوچهلروزبرپهلویراست
خودبخوابوبرایگناهانیهودامتحملرنجشو.برایهرسالمجازات

یهودایکروزدرازخواهیكشید.
7»ضمننمایشمحاصرةاورشلیم،آستینتراباالبزنوبامشتگرهكرده،
كالممرابرضدآناعالمنما.8تورامیبندمتانتوانیازیکپهلوبهپهلوی

دیگربرگردی،تااینكهروزهایمحاصرهخاتمهیابد.
9»درطیآنسیصدونودروزاولكهبرپهلویچپتمیخوابی،خوراک
تو،نانیتهیهشدهازآردگندم،جو،باقال،عدسوارزنباشد.آنهارادریک
ظرفباهممخلوطكنوازآن،نانبپز.10نانراجیرهبندیخواهیكرد
وهرروزیکوعدهازآنراخواهیخورد،آنهمنهبیشترازبیستمثقال!
11روزیدولیوانآبنیزبیشترنخواهینوشید!12برایپختننان،آتشرا
بامدفوعخشکشدةانساندرستخواهیكردواینكاررادرانظارمردم
انجامخواهیداد.13بههمینمنوالقوماسرائیل،درسرزمینهاییكهتبعیدشان

میكنم،ناننجسوحرامخواهندخورد.«
14گفتم:»خداوندا،چگونهچنینكاریبكنم؟مندرتمامعمرمهرگزنجس

نهگوشت نهگوشتحرامخوردهام، بهحالهرگز تا ازطفولیت نشدهام.
حیواناتیكهبوسیلةجانوران،دریدهشدهباشدونهگوشتحیواناتمردار.من
بههیچوجهخوراکحرامنخوردهام.«15خداوندفرمود:»بسیارخوب،بجای

مدفوعانسان،میتوانیازمدفوعگاواستفادهكنی.«
16آنگاهخداوندفرمود:»ایانسانخاكی،مننانراازاورشلیمقطعخواهم
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1914 حزقیال4

این  نماد اینخود نداشتحرکتکند،و اجازه حزقیال
واقعیتبودکهمردماورشلیمدرداخلدیوارهایشهرزندانی
خواهندشد.قطعًابسیاریازمردمبرایتماشایآنچهحزقیال
میکردمیآمدند،ودراینحینسخنانیرانیزکههرازگاه
بیانمیکرد،میشنیدند)27:3(.میدانیمکهاحتمااًلحزقیال
مجبورنبوددرتمامطولروزبهپهلوبخوابد،زیرادر17-9:4
درموردسایرکارهاییکهخدامیخواستحزقیالدرطول
اینمدتانجامدهد،مطالبیمیخوانیم.چندنفرازماحاضر
خواهیمبودگناهانملتمانرااینچنیننمایانسازیموبه
تصویربکشیم؟بایددعاکنیمتاخدابرایشهادتدادنبه

مردم،شجاعتوجسارتبیشتریبهماعطاکند.
و40 روز آیا390 نیستکه بهدرستیمشخص  6:4
روزیکهدراینجاازآنسخنبهمیانآمده،بهگناهان
گذشتهیهودااشارهداردیابهمجازاتآینده،زیراعبارِت
»هرسالمجازاتیهودا«رامیتوانبه»گناهاِنهرسال

یهودا«نیزترجمهکرد.اگربهگذشتهاشارهداشتهباشد،
تا شد رویگردان خدا از سلیمان که زمانی از احتمااًل
هنگامسقوطیهودابهدستبابلرادربرمیگیرد.بااین
حالمنظورهرچهکهباشد،شدتآخرینحملهبابلبه
یهودا،جوابخوبیبودبرایآنهمهسالیانیکهیهودا

نسبتبهخداگناهورزیدهبود.
12:4ـ14حزقیالازخداخواستاجازهدهدازمدفوعانسان
بهعنوانسوختاستفادهنکندزیرااینکارناقضاحکام
طهارتبود)الویانفصلهای21و22؛تثنیه14-12:23(.
استفادهازمدفوعبهعنوانسوخت،بهخوبیشدتمجازات
نمایش به بود قوم انتظار در که را عظیمی نابودی و
میگذاشت.اگردرشهرچیزدیگریبرایسوزاندنباقی
نمیماند،طبعًارعایتاحکامطهارتنیزغیرممکنمیشد.
مردمبهویژهوقتیمیدیدندحزقیالکهفردیکاهناست

اینگونهغذامیپزد،بهشدتتکانمیخوردند.



نمود!مردمبادقتزیادنانوآبراجیرهبندیخواهندكردوباترسولرز،
ذرهذرهخواهندخورد.17بلی،مردماورشلیممحتاجنانوآبخواهندشد.ایشان

پریشانوترسان،زیربارمجازاتگناهانشان،هالکخواهندگشت.«

اورشلیمبرایدیگراندرسعبرتیخواهدبود

خداوندفرمود:»ایانسانخاكی،تیغیتیزهمچونتیغسلمانیبردارو5
باآنمویسروریشخودراببر.سپسموهارادرترازوبگذاروبه
سهقسمتمساویتقسیمكن.2یکسومآنرادروسطنقشهایكهازاورشلیم
كشیدی،بگذاروپسازپایانروزهایمحاصره،آنرادرهمانجابسوزان.یک
سومدیگررادراطرافنقشهبپاشوباآنتیغآنراخردكن.قسمتآخررادر
هواپراكندهسازتابادببردومنشمشیریدرپیآنخواهمفرستاد.3چندتارمو
نیزنگاهدارودرردایخودمخفیساز.4چندتارمویدیگرنیزبردارودرآتش

بینداز،چونمنآتشیبرپاخواهمكردتاتمامخانداناسرائیلرافراگیرد.«
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حزقیال5،4 1915

 

1:5ـ4بریدنمویسرنشانهعزا،خفتوخواری،و
توبهوپشیمانیبود.خداازحزقیالخواستمویسر
بهسهقسمت را آنها بتراشدوآنگاه را وریشخود
زبان به آنکه بر تقسیمکند.حزقیالمیبایستعالوه
پیشگوییمیکرد،ازطریقبهکاربردنتصاویرعینی
بدینترتیبدرمورد تا نیزتوجهمردمراجلبکند
محوناشدنی تصویری مردم اذهان در الهی مجازت
که حزقــیال مانند درست میتوانیم نیز ما بندد. نقش
گوش به را خدا پیغام خالق شیوههایی از استفاده با
تبعیدیانمیرســاند،خبرخوشخدارابهطرقیخالق

اعالم خود زمان گمگشـته مردم به خطاب بدیع و
نماییم.

3:5و4چندتارموییکهحزقیالدرردایخودمخفی
کرد،نمادگروهکوچکیبودکهبهخداوفادارمیماندند
وخدانیزجانشانراحفظمیکرد.اماحتیازاینگروِه
باقیماندهنیزبرخیموردداوریقرارمیگرفتندونابود
میشدند،زیراایمانشانواقعینبود)4:5(.شمادرمجازات
22:7و23 متی در داشت؟ خواهید وضعیتی چه آینده
هشداردادهشدهکهخیلیهاکهتصورمیکننددرامنو

اماناند،درواقعچنیننخواهندبود.

موارداطاعت
حزقیالازخدا
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1:13بب
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برخاستوپیغامخدارادریافتکرد
خودرادرخانهاشزندانیکرد
وفادارانهپیغامخدارااعالمکرد

نقشهشهراورشلیمرابرآجریبزرگرسمکرد
بهمدت390روزبرپهلویچپخوددرازکشید
بهمدت40روزبرپهلویراستخوددرازکشید

درموردنحوهپختوپزبهدستوراتخداعملکرد
مویسروریشخودراتراشید

خانهخودراترککردتاازاینطریقواقعهتبعیدرابهنمایشبگذارد
برضدانبیایدروغینسخنگفت

مرثیهایخواند
برضداسرائیلونیزبرضدمعبدپیشگوییکرد

نقشهایرسمکرد
اجازهنداشتبرایمرگزنشعزاداریکند



5و6و7خداوندفرمود:»اینتمثیلنشاندهندةبالهاییاستكهبرشما،اهالیاورشلیم

خواهدآمد.چونازاحكاموقوانینمنروگردانیده،ازقومهایاطرافتاننیز
بدترشدهاید.8بنابراین،منخودبضدشماهستمودربرابرتمامقومها،آشكارا
مجازاتتانخواهمكرد.9بسببگناهانزشتیكهمرتكبشدهاید،شماراچنان
سختمجازاتخواهمنمودكهنظیرشدرگذشتهدیدهنشدهودرآیندهنیز
دیدهنخواهدشد!10پدران،پسرانشانراوپسران،پدرانشانراخواهندخوردو

كسانیكهباقیبماننددرسراسردنیاپراكندهخواهندشد.
11»بنابراین،بهحیاتخودقسم،چونشمابابتهاوگناهانتان،خانةمراآلوده
كردهاید،مننیزشماراازبینخواهمبردوهیچترحمنخواهمكرد.12یک
سومتانازقحطیوبیماریخواهیدمرد.یکسومرادشمنخواهدكشت
ویکسومباقیماندهرانیزدرسراسردنیاپراكندهخواهمساختوشمشیر
دشمنرادرآنجابدنبالتانخواهمفرستاد.13آنگاهآتشخشممنفروخواهد
نشستوقوماسرائیلخواهنددانستكهمنكالمخودراعملیمیسازم.
14تورابرایقومهایاطرافوبرایرهگذرانیكهازكنارخرابههایشهرتان
میگذرند،درسعبرتیخواهمساخت.15منشمارادردنیامایةتمسخرو
عبرتخواهمگرداندتاهمهبدانندكهوقتیمنباخشموغضببضدقومی
كه من میگردد. قوم آن گریبانگیر غمانگیزی سرنوشت چه برمیخیزم،

خداوندهستم،اینراگفتهام.
16»قحطیرامانندتیرهایهالکكنندهبرشمانازلخواهمكردوآنرا
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1916 حزقیال5

11:5بتپرستیوشرارتدرداخلمعبدکهخانهخدابود، 
گناهبسیاربزرگیبهشمارمیرفت،زیرااینکاراینمکان
مقدسراآلودهمیساخت.درعهدجدیدمیخوانیمکهخدا
اکنوندردرونکسانیکهازآناویندمسکنمیگزیند.
بدنهایماخانهیامعبداواست)ر.ش.اولقرنتیان19:6(.
امروزهمانیزوقتیاجازهمیدهیمغیبت،تلخیوکینه،
حرصپول،دروغ،یاهرعملناشایستورفتارناپسند
دیگربهصورتجزئیاززندگیماندرآید،معبدخدارا
ندهید اجازه باشیدکه مواظب بنابراین میسازیم. آلوده

چیزیمسکنخداراآلودهکند.
13:5آیاتابهحالکسیرادیدهایدکهباگفتناین
جملهکه»اگریکباردیگراینکارراتکرارکنی...«
درصددادبکردنکودکیباشد؟امااگرپدرومادر
هشدارهای دیگر کودک نسازند، عملی را خود اخطار
آنانراجدینمیگیردوبهحرفهایشانگوشنخواهد
داشت قصد خدا دارد. نتیجهعکس توخالی تهدید داد.
قوماسرائیلرابهخاطرگناهانآشکارشانتنبیهکند،و
میخواستبهآنانبفهماندکهاوبهآنچهمیگویدعمل

بسیارسختآموختندکه ازطریقی خواهدکرد.مردم
خداهمیشهبهگفتههایشعملمیکند.بسیاریازمردم
بههشدارهایخدادرموردمجازاتگناهتوجهینمیکنند
وآنهاراصرفًاتهدیداتیتوخالیتلقیمیکنند.اماخدا
بنابراین میسازم.« عملی را خود »منکالم میفرماید:
اشتباهنکنید:خداهمیشهبهآنچهمیگویدعملخواهد

کردوکالمشبسیارجدیاست.
مانندیهوداعاقبتروزیگناهانمان نیز ما  14:5و15
بهسان درست میتواند نیز ما زندگی شد. خواهد برمال
دیوارهایاورشلیم،بهناگاهدربرابرانظارهمگانفروریزد
وازهمبپاشد.گناهانمانماراازدرونتباهمیسازد،و
سپسدرزمانمقرریکهخودخداتعیینمیکند،همگی
برمالخواهندشد.بنابراینخودرافریبندهیدوگمان

مبریدکهمیتوانیدگناهانتانرامخفیسازید.
16:5و17انبیااغلبدرتوصیفداوریاورشلیماینسه
توصیفرابهکارمیبردند:شمشیر،قحطی،وبیماری،و
بهاینترتیببرکاملبودننابودیتأکیدمیورزیدند.
زمانی قحطی بود، جنگ در مرگ معنای به شمشیر



آنقدرسختخواهمساختكهتكهایناننیزبرایخوردننیابید.17عالوه
برگرسنگی،جانوراندرندهرانیزخواهمفرستادتااوالدتانرانابودسازند.
بیماریوجنگسرزمینشمارافراخواهدگرفت،وبهضربشمشیردشمن

كشتهخواهیدشد.منكهخداوندهستم،اینراگفتهام!«

حزقیالبرضدکوههاپیشگوییمیکند

خداوندبهمنفرمود:2»ایانسانخاكی،بهكوههایاسرائیلچشم6
بدوزوبرضدآنهاپیشگوییكن،3وبگو:

»ایكوههایاسرائیل،پیغامخداوندرابشنویدكهبضدشماورودخانههاو
نابودگردند. بتخانههایتان تا نمود برپاخواهم علیهشما درههاست.جنگی
و شكسته بتهایتان شد. خواهد سوزانده و خراب شهرهایتان 4و5و6تمام
قربانگاههایتانویرانخواهدگشتواستخوانهایپرستندگانآنهادرمیان

قربانگاههاپراكندهخواهدشد.آنگاهخواهیددانستكهمنخداوندهستم.
7و8»اماعدهایازقومراازهالكترهاییخواهمبخشیدوایشانرادرمیان
قومهایجهانپراكندهوتبعیدخواهمكرد.درآنجامرابیادخواهندآورد
وخواهنددانستكهمنایشانرامجازاتنمودهام،زیرادلخیانتكارایشان
ازمندورگشتهوبسویبتهاكشیدهشدهاست.آنگاهایشانبسببتمام
كارهایزشتیكهمرتكبگردیدهاند،ازخودبیزارشده،9خواهنددانستكه

فقطمنخداوندهستموهشدارهایمنبیهودهنبودهاست.«
10خداوندفرمود:»باغمواندوهبهسروسینةخودبزنوبسببشرارتهای

بیماریهالک و قحطی و ازجنگ بزودی زیرا نالهكن، و آه قومخود
در كه كسانی مرد، خواهند مرض از تبعیدند در كه 11آنانی شد. خواهند
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بهوجودمیآمدکهدشمنانشهررامحاصرهمیکردند، 
مردم جان قحطی وقوع بههنگام همیشه نیز بیماری و
بنابراینهرگزاشتباهنکنیدوداوری راتهدیدمیکرد.
ومجازاتخدارادستکمنگیرید.اگربههشدارهای
کتابمقدساعتنایینکنیدوبخواهیدتنهابراساساعمال
خودتانبهحضورخدابروید،مطمئنباشیدکهمجازات

ابدیدرانتظارتانخواهدبود.
1:6بببااینآیاتپیغامیدردوبخشآغازمیگردد.
اجازهداشت زمانی فقط باشیدکهحزقیال داشته یاد به
سخنبگویدکهپیغامیازطرفخدادریافتمیداشت.
پیغامفصلششمایناستکهخداقطعًایهودارابهخاطر
بتپرستیاشمجازاتخواهدکرد.وپیغامفصلهفتم،
بیانگرماهیتاینمجازاتاستکههمانانابودیکامل
سرزمینیهودااست.قوممجازاتشدندزیراگناهانشان

باعثگردیددربرابرتهاجمدشمنانآسیبپذیرشوند.با
اینحالخدابهخاطررحمتش،عدهایرانجاتداد.

8:6-10دراینپیشگوییتاریک،ناگاهکورسویامیدی
ازآندوردستهانمایانمیشود:خداعدهایرانجاتخواهد
داد،منتهیتنهاپسازآنکهخوبدرسعبرتگرفتند.خدا
برایآنکهکسیرابهتوبهواقعیوادارد،گاهممکناست
الزمباشد»دلیرابشکند«.مردممیبایسترفتارونگرش
خودراتغییرمیدادندوزندگیتازهایراآغازمیکردند،
امااینمهممیّسرنمیشدمگرآنکهخدانخستآنانرابه
تحملخفتوخواری،دردورنج،وشکستوناکامیوا
میداشتوازاینطریقدلشانرامیشکست.آیادلشما
آنقدرمشتاقخداهستکهحاضرباشیدآنمسائلیراکه
درزندگیتانموردپسندخدانیستعوضکنید،یااینکه

اوبایدبدینمنظورشمارا»بشکند«؟



سرزمیناسرائیلبهسرمیبرنددرجنگكشتهخواهندشد،وآنانیكهباقی
بماننددرمحاصرهدراثرقحطیوگرسنگیازپایدرخواهندآمد.بهاین
ترتیبشدتخشمخودرابرایشانخواهمریخت.12وقتیجنازههایایشان
درمیانبتهاوقربانگاهها،رویتپههاوكوههاوزیردرختانسبزوبلوطهای
بزرگبیفتد،یعنیدرجایهاییكهبهبتهایشانهدیهتقدیممیكردند،آنگاه
خواهندفهمیدكهفقطمنخداوندهستم.13همگیایشانراازبینخواهمبرد
وشهرهایشانراازبیابانجنوبتاربلهدرشمال،ویرانخواهمساختتا

بدانندكهمنخداوندهستم.«

خداغضبخودراجاریمیسازد

باردیگرخداوندبامنسخنگفتوفرمود:»ایانسانخاكی،به7
بنیاسرائیلبگو:

»اینپایانكارسرزمینشماست.3دیگرهیچامیدیباقینمانده،چونبسبب
كارهایتان،خشمخودرابرشمافروخواهمریختوشمارابهسزایاعمالتان
خواهمرساند.4دیگرباچشمشفقتبهشمانگاهنخواهمكردودلمبرایشما
نخواهدسوخت.شمارابهسزایاعمالزشتتانخواهمرساندتابدانیدكهمن

خداوندهستم.
فرا پایانكارتان و اجل میشود. نازل شما بر پیدرپی مصیبت و 5و6»بال
رسیدهاست.7ایاسرائیل،روزمحكومیتتاننزدیکشدهوآنزمانمعین
رسیدهاست.روززحمتوآشفتگینزدیکمیشود.آنروز،روزنالههای
غمودردخواهدبود،نهروزهلهلهوشادی!8و9بزودیخشمخودرابرشما
فروخواهمریختوشمارابسببتمامبدیهاوشرارتهایتانتنبیهخواهمنمود؛
دیگرنهچشمپوشیخواهمكردونهترحم،تابدانیدكهمن،خداوند،شما
رامجازاتمیكنم.10و11اجلشما،ایبنیاسرائیلفرارسیده،چونشرارتو
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هفتاد  هستم« منخداوند بدانندکه »تا عبارت  13:6
مرتبهدرکتابحزقیالتکرارشدهاست.هدفخدااز
آنهمهمجازاتایننبودکهازمردمانتقامبکشد،بلکه
میخواستازاینطریقاینحقیقترابهآنانبفهماند
کهتنهااویگانهخدایحقیقیوزندهاست.بسیاریاز
مردِمزمانحزقیالبتهایساختهدستانسانرابهعنوان
خدامیپرستیدند.امروزهنیزپول،امورجنسی،وقدرت
برایخیلیهابهصورتبتدرآمدهاست.اماتمامکسانی
کهچیزدیگریرابهجایخدادراولویتقرارمیدهند،
مجازاتخواهندشد.دردنیایمادیوغیرمذهبیمابه
آسانیممکناستفراموشکنیمکهتنهاخداوند،خدای

جاودان محبت و حیات منبع یگانه و است مطلق قادر
مشکالت از خدا گاه که باشید داشته یاد به میباشد.
زندگیتاناستفادهمیکندتادقیقًاهمینحقیقتمهمرا

کهتنهااوخدااست،بهیادتانبیاورد.
10:7و11حزقیالدرفصلهفتم،نابودیکاملیهودا
راپیشگوییمیکند.شریرانومتکبرانعاقبتبهسزای
اعمالشانخواهندرسید.اگرگاهچنینبهنظرمیرسدکه
خداازافرادشریرومتکبرزمانماغافلاست،مطمئن
باشیدکهروزمجازاتوداوریبهزودیفراخواهدرسید،
درستهمانطورکهدرموردمردمیهودافرارسید.خدا
باصبروشکیباییمنتظرمیماندتاگناهکارانتوبهکنند



غرورتانبهاوجرسیدهاست.ازاینهمهجمعیتوثروتوحشمتتان،چیزی
باقینخواهدماند.

12»بلی،آنوقتمعینرسیدهوآنروزنزدیکشدهاست.درآنروزدیگر
مملكتگرفتار تمام ماند،چون نخواهد باقی فروش و برایخرید چیزی
غضبمنخواهدشد.13حتیاگرتاجریباقیبماند،همهچیزراازدست
خواهدداد،زیراخشممنبرسرهمةقوماسرائیلفروخواهدریخت.آنانكه

بهگناهآلودههستند،همهازبینخواهندرفت.
14»برایلشكراسرائیلشیپورآمادهباشنواختهمیشودوهمهخودراآماده
میكنند؛اماكسیبرایجنگیدنبیروننمیرود،چونهمهزیرخشموغضب
انتظارشانراخواهد منهستند.15اگرازشهربیرونبروند،شمشیردشمن
پایدرخواهد از را آنها بیماری، و بمانند،قحطی اگردرشهر و كشید،
آورد.16هركهموفقبهفرارشود،مانندكبوتریكهخودرادركوههاپنهان
میكند،بیكسخواهدشدویكهوتنهابرایگناهانخودخواهدگریست.
17دستهاهمهضعیفوزانوهاهمهلرزانخواهدبود.18ایشانلباسعزاخواهند
پوشیدووحشتزدهوشرمسارخواهندشدوازغصهوپریشانیسرهایخود

راخواهندتراشید.
19»پولوجواهراتخودرادوربریزیدومثلآشغالبیرونبیندازید!چوندر
روزغضبخداوند،اینچیزهادیگرارزشینخواهدداشت،ونخواهدتوانست
خواستههایتانرابرآوردهسازدوشكمتانراسیركند.زیراگناهشماهمین
پولپرستیاست.20بهجواهراتتانافتخارمیكنیدوباآنهابتهاینفرتانگیز
بیگانگانو به وكثیفساختهاید.پسثروتتانراازدستتانمیگیرم21و
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فرا  او داوری زمان وقتی اما ،)9:3 پطرس دوم )ر.ش.
رسد،»ازاینهمهجمعیتوثروتوحشمت،چیزی
هر خدا از پیروی باره در بنابراین ماند.« نخواهد باقی
تصمیمیکهاآلنبگیریدتعیینکنندهسرنوشتابدیتان

خواهدبود.
کنند، اتکا خدا به اینکه بهجای یهودا قوم  12:7و13
بهرونقکسبوکاروموفقیتهایمادیخودمتکی
بودند.بههمینجهتخدانیزتصمیمگرفتشالودهاین
موفقیتشانرامتزلزلسازد.مانیزاگرتوکلمانبهشغلی
کهداریم،وضعیتاقتصادی،نظامسیاسی،یاقدرتنظامی
باشدوامنیتخودرادراینهابجوییم،خدارادردرجه

دوماهمیتقراردادهایم.
19:7پولعجیبمیتواندمردمرابهگناهبکشاند.به
است بهسویگناه قدم اولین پول به پولس،عشق قول
است تأسف بسی جای واقعًا .)10:6 تیموتائوس )اول

خدا، طرف از است هدیهای که ثروت و پول از که
برایخریدچیزهاییاستفادهمیکنیمکهماراازاودور
میسازد.چهغمانگیزکهقسمتاعظموقتمانراصرف
پول با را خود میتوانیم چطور ببینیم که میکنیم این
امابرایخودخداکهمنبعشادیو شادوارضاکنیم،

رضایتخاطرمااست،وقتنداریم.
20:7خدابهقومطالدادتاباآنمعبدراتزیینکنند،
اماآنهادرعوضازآنبرایساختنبتاستفادهکردند.
امکاناتیکهخدادراختیارمامیگذاردبایدبرایانجام
کاراووعملیکردنارادهاشبهکاررود،امامااغلب
آنهاراجهتارضایخواستههایخودبههدرمیدهیم.
فراموشنکنیدکهکسانیکهازعطایایخداسوءاستفاده
میکنندوامکاناتیراکهدراختیاردارندجهتبرآورده
واقع در میبرند، بهکار خودخواهانهشان مقاصد ساختن

مرتکبگناهبتپرستیمیشوند.



بدكارانبهغنیمتخواهمدادتاآنراازبینببرند.22آنهاحتیخانةمرانیز
غارتوویرانخواهندكردومنمانعایشاننخواهمشد.

23»برایاسیرنمودنقوممنزنجیرهاآمادهسازید،چونسرزمینایشاناز
خونریزیوجنایتپراست.اورشلیممملوازظلموستمكاریاست،ازاینرو
ساكنانشرابهاسارتخواهمفرستاد.24شرورترینقومهارابهاورشلیمخواهم
آوردتاخانههایشانرااشغالكنند،واستحكاماتنظامیراكهاینقدربهآنها
میبالنددرهمبكوبندوعبادتگاهشانرابیحرمتنمایند،تاغرورشاندرهم
بشكند.25زیراوقتنابودیاسرائیلرسیدهاست.آرزویآرامشخواهندكرد
ولیازآرامشخبرینخواهدبود.26و27بالپشتبالخواهدرسید.همهجا
صحبتازبدبختیخواهدبود!ازنبیجویایهدایتخواهندشدولیجوابی
نخواهندگرفت.كاهنانوریشسفیداننیزسخنیبرایهدایتوراهنمایی
نخواهندداشتپادشاهوبزرگانازنومیدیگریهخواهندكرد.مردمازوحشت
خواهندلرزید،چونمطابقبدیهاییكهكردهاند،باآنانرفتارخواهمنمودو

ایشانرابهسزایاعمالشانخواهمرساندتابدانندكهمنخداوندهستم.«

گناهانمردم

درروزپنجمماهششمازسالششماسارت،درخانةخودبابزرگانیهودا8
گفتگومیكردمكهناگاهحضورخداوندمرافروگرفت.2همانموقع
دررؤیاچیزیشبیهبهانساندیدمكهبدنشازكمربهپایینمانندشعلههای
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استحکامات  و خانهها به خیلی اورشلیم مردم  24:7
مینازیدند خیلی نیز معبد به میکردند. فخر نظامیشان
)ر.ش.20:24و21(.امااینغرورشانباحملهبابلیهای
شریروخدانشناسبهاورشلیمونابودیبناهایشهر،خرد
وسرکوبمیشد.شمانیزاگردرتجربهخردکنندهای
قرارداریدکهبهنظرمیرسدمایهتحقیرتانمیباشد،بعید
نیستکهخدامیخواهدازاینطریقکبروغروررادر

زندگیتانریشهکنسازد.
26:7و27مانیزاغلببدونآنکهخودمتوجهباشیم،
مستحقآنیمکهدرستمانندیهودابامارفتارشود.اگر
بهخاطر که میدیدیم و میکردیم باز را خود چشمان
گناهانمانمستحقچهمجازاتوحشتناکیهستیم،مانیز
رحمت بهواسطه خدا اما میلرزیدیم. خود بر بیتردید
گناهآلودمان اعمال بهخاطر که مجازاتی از را ما خود
سزاوارآنیم،حفظمیکند.اگرپیمیبردیمکه»سزای
اعمالمان«چیزیجزمجازاتومرگنیست،مطیعانهو
بهرحمتخداپاسخمثبتمیدادیم. درکمالقدردانی

مردمیهودااینگونهپاسخندادند،وبههمیندلیلآنچه
بهراستیمستحقآنبودندنصیبشانشد.

باز ق.م 592 سال به پیشگویی این زمان  1:8بب
اورشلیم به منحصرًا 11 تا 8 فصلهای پیغام میگردد.
را درفصلهشتم،حزقیال میشود. مربوط رهبرانش و
میبینیمکهدرروحازبابلبهمعبداورشلیمبردهمیشود
نظارهگر میشد، انجام آنجا در که را شرارتهایی تا
و فاسد بهکلی مذهبیشان رهبران هم و قوم هم باشد.
آلودهاند.رؤیایاولحزقیالنشانمیدادکهمجازاتقوم
ازطرفخدااست،امادراینرؤیابهدلیلمجازاتاشاره

میشود.
از تجلیای یا فرشته یک بود ممکن انسان این  2:8
خودخدابودهباشد.اینانساندررؤیایقبلیحزقیال،
است نشسته تخت بر که بود خدا خود از تصویری
)26:1-28(.حزقیالبادقتبهایننکتهاشارهمیکندکه
آنچهمیبیند،شبیهبهانساناست.بدینترتیبخداخود
رابهشکلیملموسوقابلرؤیتبرحزقیالمینمایاند.



آتشبودوازكمربهباال،همچونفلزیبراقمیدرخشید.3سپسچیزیشبیه
بهدستبطرفمدرازشدومویسرمراگرفت.آنگاهروحخدادررؤیامرابه
آسمانباالبردوبهاورشلیمبهدروازةشمالیآورد،كهدرآنجاآنبتبزرگ
كهباعثخشمخداوندشدهبود،قرارداشت.4ناگهانحضورپرجاللخدای

اسرائیلرادرآنجادیدم،درستهمانطوركهقباًلدربیاباندیدهبودم.
5خداوندبهمنفرمود:»ایانسانخاكی،بهسمتشمالبنگر.«نگاهكردمو

دیدمكهآنبتبزرگدركناردروازةشمالیقربانگاهقراردارد.
6خداوندفرمود:»ایانسانخاكی،میبینیچهمیكنند؟میبینیقوماسرائیل

دراینجابهچهگناهانوحشتناكیدستمیزنندوباعثمیشوندازخانة
مقدسمدورشوم؟ولیبیاتاگناهانبدترازاینهاراهمبهتونشانبدهم!«

7آنگاهمرابهدروازةحیاطبیرونیخانةخداآوردوسوراخیدردیواربه
اتاقی مننشانداد.8گفت:»حاالدیواررابكن!«دیوارراكندمتابهدر
رسیدم.9گفت:»داخلشووببینچهكارهایزشتونفرتانگیزیدرآنجا
انجاممیدهند!«10پسداخلشدمودیدمكهبررویدیوارها،تصاویرمار
وحیواناتزشتوناپاک،وبتهایاسرائیلنقششدهاست.11هفتادنفراز
بزرگاناسرائیلبایازنیا)پسرشافان(آنجاایستادهبودندوآنتصاویررا
پرستشمیكردند.هریکازایشانآتشدانیپرازبخوردردستداشتو

ابرغلیظیازدودبخورباالیسرشانتشكیلشدهبود.
12خداوندبهمنفرمود:»ایانسانخاكی،آیامیبینیبزرگاناسرائیلدرخفاچه

میكنند؟میگویند:»خداوندمارانمیبیند!اواینسرزمینرارهاكردهاست!«
13سپسگفت:»بیاتاگناهانبدترازاینهارابهتونشاندهم.«

14آنگاهمرابهدروازةشمالیخانةخداوندآوردوزنانیرانشاندادكهآنجا
نشستهبودندوبرایمرگخدایخود،تموزگریهمیكردند.
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5:8منظورازبتبزرگاحتمااًلاشیره،خدایباروریو 
حاصلخیزیبودهاستکهمشّوقروابطنامشروعجنسی
وارضاینفسبود.منسیپادشاهچنینبتیرادرمعبدبر
پاکردهبود)دومپادشاهان7:21(.یوشیایپادشاهآنرا
سوزاند)دومپادشاهان6:23(،امابیتردیدبتهایبسیاِر

دیگــریدرآناطرافوجودداشت.
6:8ببخداگناهانقوماسرائیلرایکیپسازدیگریبه
حزقیالنشانمیدهدوعمقشرارتوبتپرستیآنانرابر
ویمینمایاند.روحخدادرمانیزبههمینترتیبعملمیکند
وگناهانیراکهدرزندگیمانمخفیاست،آشکارمیسازد.
اگرامروزخدادیوارهایموجوددرزندگیشمارانیزمیکْند،

تاچهحدحسابتانپاکووجدانتانآسودهمیبود؟

14:8تموزخدایبهارنزدبابلیانبود.پیرواناینبت
عقیدهداشتندکهگیاهانسبزازآنرودرگرمایتابستان
میمیرندوپژمردهمیشوندکهتموزدراینفصلمیمیرد
وبهعالمارواحمیرود.بههمینجهت،عبادتکنندگان
تموزدرمرگاومیگریستندوعزاداریمیکردند.و
دربهارکهگیاهانسربرمیآوردند،بهجشنوپایکوبی
میپرداختندبااینتصورکهتموزدوبارهزندهشدهاست.
خداازاینطریقبهحزقیالنشانمیدادکهبسیاریاز
مردمدیگرخدایحقیقیراکهخالقحیاتوگیاهان
فکرو باشیمکه مواظب باید نیز ما نمیپرستند. است،
ذکرمانچنانمعطوفمخلوقاتنباشدکهخودخالقرا

ازیادببریم.



15خداوندفرمود:»میبینی؟ولیازاینبدترراهمبهتونشانخواهمداد.«

بهحیاطداخلیخانةخداوندآورد.آنجادركناردروازةخانة 16سپسمرا
خداوندوبینایوانوقربانگاهمفرغی،درحدودبیستوپنجنفرپشتبه

عبادتگاهوروبهمشرقایستادهبودندوآفتابراپرستشمیكردند!
17پرسید:»میبینی؟آیافكرمیكنیبرایمردمیهودامهماستكهمرتكب
اینگناهانزشتمیشوند؟عالوهبرتماماینكارها،همهجاراازظلمو
ستمپرساختهاند.ببینچطوربهمناهانتمیكنندوبهآتشخشممندامن
میزنند!18بنابراین،مننیزباخشموغضبباایشانرفتارخواهمكرد.بر
آنانرحمنخواهمنمودوازجانشاننخواهمگذشتواگرچهفریادكمک

برآورند،گوشنخواهمداد.«

مرگبتپرستان

آنگاهخداباصداییبلندگفت:»مأمورینمجازاتشهررافراخوان!9
بگوسالحهایشانرابیاورند!«

2ناگاهششمردازدروازةشمالیآمدندوهریک،سالحخودرادردست
داشت.همراهآنهامردیبودبالباسكتانكهقلمودواتباخودداشت.آنها

همهواردخانةخداشدندوكنارقربانگاهمفرغیایستادند.
3سپسحضورپرجاللخداكهباالیموجوداتبالدارقرارداشت،برخاست
وبهآستانةعبادتگاهآمدوآنمردیراكهلباسكتانیپوشیدهبودوقلم
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1:9ببدراینفصلتصویریازمجازاتقریبالوقوع
اورشلیم بود دیده کهحزقیال حال شاهدیم. را اورشلیم
میفرستد را مرد شش خدا است، آلوده و فاسد چقدر
تامردمشریریراکهدرشهرمیزیستندقتلعامکنند.
سپسمردیرافرامیخواندتاجانعدهقلیلیراکهبه
اووفادارماندهبودندازمرگبرهاند.دستوراینمجازات

مستقیمًاازطرفخودخداصادرشدهبود)7-5:9(.
ابزاریمتداولبود. 2:9قلمودواتدرزمانحزقیال
که میگذاشتند باریک و دراز صفحهای بر را آنها
شیارهاییداشتتاقلمدرآنقرارگیرد.قلمازجنس
نیبودوازآنبراینوشتنرویپوست،پاپیروس،یا
ِگلخشکاستفادهمیشد.بررویاینصفحهحفرههایی
وجودداشت.دردروناینحفرهها،جوهرسیاهوقرمز
استفاده از قبل و بود جامد بهصورت که میگذاشتند
میبایستقدریترمیشد.دربرخیازترجمههاآمده
کهمردیکهقلمودواتباخودداشتیکیازهمان

ششمردبود.

3:9موجوداتبالداریافرشتگانمحافظ،درمتناصلی
»کروبی«خواندهشدهاند.کروبیهافرشتگانیهستندکه
تقدسو نشان و راجاللدهند، تاخدا آفریدهشدهاند
کماِلاخالقیخدامیباشند.خداپسازگناهآدموحوا
آنها تا گذاشت عدن باغ در مقابل را کروبیانی چنین
نتواننددوبارهواردباغشوند)پیدایش24:3(.ازشمایل
کروبیهادرتزیینخیمهعبادتومعبدنیزاستفادهشده
طالیی کروبی دو به نیز عهد صندوق درپوش و بود،
مزینبود)خروج6:37-9(.کروبیهاییکهحزقیالدید،
همراهباجاللخدامعبدراترککردند.حزقیالسپس
متوجهشدکهآنهاهمانموجوداتآسمانیهستندکهدر

رؤیایاولدیدهبود)ر.ش.فصلاول(.
3:9جاللخداچیست؟تجلیایاستازشخصیتخدا،
یعنیقدرت،تعالی،وکمالاخالقیاو.اوبسیبرتراز
انسانومحدودیتهایشقراردارد.بااینحال،خودرا
برمردمنمایانمیسازدتابتواننداوراعبادتکنندواز

اوپیروینمایند.



ودواتداشت،خطابكرده،4گفت:»دركوچههایاورشلیمبگردوروی
پیشانیكسانیكهبخاطرشرارتهاییكهدراینشهرانجاممیشود،گریهو

ماتممیكنند،عالمتبگذار.«
5آنگاهشنیدمكهخداوندبهمرداندیگرفرمود:»بدنبالاوبهشهربرویدوكسانی
راكهبرپیشانیشانعالمتندارند،بكشید.هیچكسرازندهنگذاریدوبهكسی
رحمنكنید.6پیروجوان،دختروزنوبچه،همهراازبینببرید؛ولیبهكسانی
كهبررویپیشانیشانعالمتهست،دستنزنید.اینكارراازخانةمنشروع
كنید.«پسباكشتنبزرگانقومكهدرخانةخدابودند،كشتارراشروعكردند.
7خداوندبهایشانگفت:»اینعبادتگاهراآلودهكنید!حیاطآنراازجنازهپر

سازید!دستبهكارشوید!«پسایشانفرمانخدارادرتمامشهراجراكردند.
8وقتیآنهاكشتارراشروعكردندومنتنهاماندهبودم،روبهخاکافتادم
وفریادزدم:»ایخداوند!آیاتوبراورشلیمآنقدرغضبناکهستیكههر

كسیراكهدراسرائیلباقیماندهباشد،ازبینخواهیبرد؟«
9اودرپاسخفرمود:»گناهانقوماسرائیلویهوداخیلیزیاداست.تمامسرزمین
پراستازظلموجنایت!ایشانمیگویند:»خداونداینرانمیبیند!اواین
سرزمینرارهاكردهاست!«10پسمننیزبرایشانرحمنخواهمكردوازسر

تقصیراتشاننخواهمگذشت.آنهارابهسزایهمةاعمالشانخواهمرساند.«
11آنگاهمردیكهلباسكتانیپوشیدهودواتوقلمباخودداشت،آمدو

گفت:»فرمانیكهدادهبودی،اجراشد.«
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یافت قلمودواتداشتمأموریت 4:9و5مردیکه
رویپیشانیکسانیکهبهخداوفادارماندهبودند،عالمت
بگذارد.وفاداریآنهاازرویحساسیتشاننسبتبهگناه
وغمواندوهناشیازگناه،مشخصمیشد.آنششمرد
بههنگامنابودساختنبدکاران،ازکشتنکسانیکهاین
عالمترابرپیشانیداشتندصرفنظرمیکردند.اسرائیلیان
نیزدرواقعهخروجازمصر،باخونْعالمتیبرسردر
مرگ فرشته میشد باعث که کردند نقش منازلخود
بادیدنآنازکشتنپسرانارشدشانصرفنظرکند.در
نجات برای که کسانی پیشانی بر خدا آخر، روزهای
.)3:7 )مکاشفه گذاشت خواهد عالمت شدهاند، تعیین
مجازات، اوج در حتی خدا که میبینیم ترتیب بدین

وعدهاشرامبنیبرحفظقومخودازیادنمیبرد.
6:9رهبرانروحانی)بزرگان(اسرائیل،بابیشرمیتمام
عقایدبتپرستانهخودرارواجمیدادند،ومردمنیزخدا
راترککرده،ازرهبرانشانپیرویمیکردند.رهبراِن
روحانیعلیالخصوصدرمقابلخدامسئولاند،زیراوظیفه

تعلیمحقیقتبردوششاناست)ر.ش.یعقوب1:3و2(.
اگرحقیقترامخدوشومنحرفسازند،عدهبیشماری
راازخدادورمیکنندوحتیممکناستباعثسقوط
یکملتشوند.پسعجیبنیستکهخدامجازاتقوم
رااولازمعبدآغازکردوبعدبهبیرونازمعبدپرداخت
)ر.ش.1پطرس17:4(.بهراستیچقدرتأسفانگیزاست
کهمعبد،یگانهجاییکهبایدحقیقتدرآنیافتمیشد،
تابدینحدازحقیقتدورشدهبودوبرخالفآنتعلیم

میداد.
9:9و10قوممیگفتندکهخداسرزمینشانرارهاکرده
وگناهانشانرانمیبیند.مردمبرایآنکهراحتتردست
میآورند: آن برای فراوانی بهانههای بزنند، گناه به
»اشکالیندارد«،»همهاینکاررامیکنند«،یا»کسی
نخواهدفهمید«.آیاشماهمگناهراتوجیهمیکنیدوبرای
آنعذروبهانهمیتراشید؟درستاستکهتوجیهکردن
گناهباعثمیشودراحتترمرتکبگناهشویم،امادر
وعدهخدامبنیبرمجازاتگناهتغییریایجادنمیکند.



زغالهایافروختهبررویشهرپاشیدهمیشود

ناگهاندیدمكهبرصفحهایكهباالیسرفرشتگان،یعنیهمان10
موجوداتزنده،قرارداشت،چیزیمثلیکتختسلطنتیبهرنگ
میان »به فرمود: مردكتانپوش به 2آنگاهخداوند یاقوتكبودظاهرشد.
چرخهاییكهزیرفرشتگاناستبروومشتیاززغالافروختهبرداروآن

رابررویشهربپاش.«
آنمرددرمقابلدیدگانمناینكارراكرد.3وقتیاوبهمیانچرخهارفت،
فرشتگاندرقسمتجنوبیخانةخداایستادهبودند،وابریحیاطدرونیرا
پركرد.4سپسحضورپرجاللخداوندازباالیسرفرشتگانبرخاستوبر
آستانةخانةخداقرارگرفتوخانةخداازابرجاللپرشدوحیاطآناز
درخششپرشكوهحضورخداوندمملوگشت.5صدایبالهایفرشتگان،مانند

صدایخدایقادرمطلقبودوتاحیاطبیرونیبطورواضحشنیدهمیشد.
6وقتیخداوندبهآنمردكتانپوشدستوردادكهبهمیانفرشتگانبرودوازمیان
چرخهایکمشتزغالافروختهبردارد،اورفتوكناریكیازچرخهاایستاد،
7ویكیازفرشتگاندستخودرادرازكردومقداریزغالافروختهازآتشی
كهدرمیانشانبود،برداشتودردستمردكتانپوشگذاشت.اوهمگرفتو
بیرونرفت.8)هرفرشته،زیربالهایخود،چیزیشبیهبهدستانسانداشت.(

9-13هریکازآنچهارفرشته،یکچرخكنارخودداشتوشنیدمكهبهاین
چرخها»چرخدرچرخ«میگفتند،چونهرچرخ،یکچرخدیگردرداخل
خودداشت.اینچرخهامثلیاقوتسبزمیدرخشیدندونوریسبزمتمایلبه
زردازخودمنتشرمیكردند.ساختماناینچرخهاطوریبودكهفرشتگان
میتوانستندبههرجهتیكهبخواهندبروند.وقتیمیخواستندمسیرخودرا
تغییربدهند،دورنمیزدندبلكهصورتشانبههرسمتیكهمتمایلمیشد،به
همانسمتمیرفتند.هریکازآنچهارچرخباپرههاولبههایشپراز
چشمبود.14هرفرشتهچهارصورتداشت؛نخستینصورت،شبیهصورت
گاو،دومین،شبیهصورتانسان،سومین،مانندصورتشیروچهارمین،مانند

صورتعقاببود.
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1:10ببدرفصلهای8تا11،آشکاراجاللخدارا 
میبینیمکهازمعبدرختبرمیبندد.جاللاودر4:8،بر
دروازهشمالیقراردارد.بعدبهطرفآستانهمعبدمیرود
)3:9(،سپسبهقسمتجنوبمعبد)3:10(،بهطرفدروازه
شرقی)18:10و19؛1:11(،وسرانجامبهکوهواقعدرشرق
بدینترتیب بود. احتمااًلکوهزیتون معبد)23:11(که
جاللخدابهعلتگناهانقومازمیانآنانرختبربست.

2:10قدوسیتکاملخدا)1:10(ایجابمیکندکهگناه
بهمجازاتبرسد.پاشیدهشدنزغالهایافروختهبرشهر
مردم برای پاکسازی این است. گناه پاکسازی مظهر
اورشلیمبهمعناینابودیتمامکسانیبودکهبیشرمانه
گناهمیکردندوحاضرنبودندتوبهکنند.مدتکوتاهی
پسازاینپیشگویی،بابلیهااورشلیمرابهآتشکشیدند

ونابودکردند)2تواریخ19:36(.



دیده خابور رود كنار در كه بودند موجوداتی همان فرشتگان 15و16و17این
باال آسمان بسوی و میگشودند را خود بالهای آنها كه هنگامی بودم.
برمیخاستندودركنارآنهامیماندند،و آنها نیزهمراه میرفتند،چرخها
وقتیفرشتگانمیایستادند،چرخهاهممیایستادند،چونروحآنهادرچرخها

نیزقرارداشت.
18پسازآن،درخششپرشكوهحضورخداوندآستانةخانةخداراترک
گفتوباالیسرفرشتگانقرارگرفت،19ودرهمانحالكهنگاهمیكردم،
فرشتگانبالهایخودراگشودندوبههمراهچرخهااززمینبرخاستندوبر
باالیدروازةشرقیخانةخداایستادند،درحالیكهحضورپرجاللخدای

اسرائیلبرفرازآنهاقرارداشت.
20آنگاهفهمیدمكهاینهاهمانموجوداتیبودندكهزیرتختخدایاسرائیلدر
كناررودخابوردیدهبودم،21چونهریک،چهارصورتوچهاربالداشتند
وزیربالهایشانچیزیشبیهبهدستانسانوجودداشت.22صورتهایشاننیز
همانصورتهاییبودكهكناررودخابوردیدهبودم،وهمچنینهریکاز

آنهامستقیمبهجلوحركتمیكردند.

خداباردیگرقوماسرائیلراگردهمخواهدآورد

سپسروحخدامرابرداشتوبهدروازةشرقیخانةخداوندآورد.11
)پسر یازنیا جمله از قوم، رهبران از نفر پنج و بیست آنجا در

عزور(وفلطیا)پسربنایا(رادیدم.
اینشهر در هستندكه اینها انسانخاكی، »ای منگفت: به 2آنگاهخدا
مشورتهایگمراهكنندهبهمردممیدهند.3ومیگویند:»وقتآنرسیده
كهاورشلیمرابازسازیكنیمتامثلیکسپرآهنی،مارادربرابرهرگزندی

حفظكند.«4پسایانسانخاكی،سخنانمرابهایشاناعالمنما!«
بهمردم پیغامرا این برمنقرارگرفتوفرمودكه 5سپسروحخداوند
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حزقیال11،10 1925

که  میبینیم را خدا ،11 تا 9 فصلهای در  4-1:11
قربانگاهومعبدخودراترکمیگوید؛اکنون،مجازات
محلی اورشلیم،کاملگردید.دروازهشهر باترک او
کار و کسب به آن در سیاستمداران و تجار که بود
مظهر شاید مرد 25 آن جهت همین به میپرداختند،
با قوم رهبری که آنجا از بودند. قوم حاکمان تمامی
آنانبود،مستقیمًامسؤولمنحرفساختنمردمبودند.
دیگر بابلیان که بودند گفته مردم به دروغ به آنان
امان و امن در شهر و نخواهندکرد حمله اورشلیم به

است.

اسرائیلمیدانست، 5:11خداهمهچیزرادربارهقوم
حتیافکارشانرا.اوهمهچیزرادربارهمانیزمیداند،
حتیگناهانیراکهفقطبهفکرمانخطورکردهاست.
واقعًاچهمضحکاستکهمانگرانآنیمکهمردمدر
اما میکنند، فکر چه رفتارمان و اعمال و ظاهر مورد
اهمیتینمیدهیمکهخداییکههمهچیزرامیبیند،در
موردماچهنظریدارد.بیهودهاستکهبکوشیمافکارو
اعمالمانراازخدامخفیکنیم.تنهاراهمؤثربرایمقابله
باگناهایناستکهبهآناعترافکنیموازخدابخواهیم

کمکمانکندتابرآنفائقآییم.



بدهم:»ایمردماسرائیل،منمیدانمشماچهمیگوییدومیدانمدرفكرتان
چهمیگذرد!6دستهایشمابهخونبسیاریآلودهاستوكوچههایتانپراز
اجسادكشتههاست.7شمامیگوییدكهاینشهر،یکسپرآهنیاست،ولی
چنیننخواهدبود.شهرازكشتههاپرخواهدشدوزندههارانیزبیرونخواهم
كشیدوبهدمشمشیرخواهمسپرد.8آیاازشمشیرمیترسید؟پسشمشیر
رابهسراغتانخواهمفرستاد.9شماراازشهربیرونخواهمكشیدوبدست
بیگانههاخواهمسپردتابسزایاعمالتانبرسید.10مجازاتمندرتمامنقاط
سرزمینتان،گریبانتانراخواهدگرفتوكشتهخواهیدشد.آنگاهخواهید
دانستكهمنخداوندهستم.11یقینبدانیدكهاینشهربرایشماسپرآهنیو
جایامنینخواهدبود.درهرجایسرزمیناسرائیلكهباشید،شمارامجازات
خواهمنمود.12آنگاهشماكهبجایاطاعتازمن،ازروشاقوامبتپرست

اطرافتانسرمشقمیگیرید،خواهیددانستكهمنخداوندهستم.«
13هنگامیكهاینپیغامرابهایشاناعالممیكردم،ناگهانفلطیاافتادومرد.
آنگاهروبهخاکافتادموفریادزدم:»آهایخداوند،آیامیخواهیتمام

بازماندگاناسرائیلراهالکسازی؟«
14باردیگرخداوندسخنگفتوفرمود:

بارةهموطنان ماندهاند،در باقی اورشلیم آنانیكهدر انسانخاكی، 15»ای
تبعیدیتومیگویند:»خداوندآنهاراتبعیدكرد،چوندلشانازاودوربود.

بنابراین،زمینهایایشانرابهمادادهاست.«
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1926 حزقیال11

7:11دربرخیترجمههابهجایسپِرآهنیازواژهدیگ 
اورشلیم میکردند فکر شهر رهبراِن است. شده استفاده
مانندگوشتیکهدردیگدرحالپختناست،امنوامان
است.اماحزقیالبهقومگفتکهمحتویاتدیگبرآتِش
دادکه نشان ترتیب بدین و ریختهخواهدشد، طباخی

اورشلیمبهراستیدرچهموقعیتخطرناکیقراردارد.
12:11بهقوماسرائیلازبدوورودبهسرزمینموعود
هشداردادهشدکهازآدابوسننمذهبیملتهایدیگر
تقلیدنکنند.نااطاعتیازاینفرمانوتبعیتکردنازسنن
بتپرستانبهجایقوانینخدا،همیشهباعثمیشدقوم
این ایمانداران برای نیز امروزه گردند. پریشانی دچار
کنند. تقلید دنیا روش و راه از که دارد وجود وسوسه
امابایددراینموردکهچهچیزدرستاستوچهچیز
در رایج ازگرایشهای نه بگیریم الگو ازخدا نادرست،

جامعه.
بابلبهسر 14:11ببخدابهکسانیکهدراسارت
تبعید اورشلیم از اینکه وجود با که داد وعده میبردند
شدهاند،کماکانباآنهاخواهدبود.اینامربراییهودیان

مسألهبسیارمهمیبود،زیرافکرمیکردندخدافقطدر
معبدحضوردارد.اماخدابهآناناطمیناندادکههرجاکه
باشند،اوکماکانخدایایشانخواهدماندوروحخودرا
بهآنهاخواهدداد.آری،دراوجپیغامآتشینحزقیالراجع
بهداوریومجازات،واحهایخنکقراردارد:خداوعده
میدهدکهعدهمعدودیراکهبهاووفادارماندهانداحیا
سازدوبهسرزمینشانبازگرداند.آغوشاواکنوننیزبه

رویکسانیکهازگناهانخودتوبهمیکنندبازاست.
15:11ـ21پیغامهاییکهخداازطریقحزقیالمیداد،
که میفرماید خدا اینجا در است. کنایه و طنز از پر
برعکس، وفادارندو امینو افرادی تبعید یهودیاِندر
کسانیکهدراورشلیمماندهاندگناهکاروشریرند.واین
میکردند. تصور مردم که بود چیزی برعکس درست
باشد.خدازندگیشمارا فریبنده بسیار ظواهرمیتواند
ازرویمیزانایمانواطاعتتانارزیابیخواهدکرد،نه
ازرویموفقیتوبرکاتمادیکهدردنیانصیبتانشده
است.بدینترتیبمیبینیمکهنمیشوددرموردزندگی

دیگرانبهراحتیدستبهقضاوتزد.



مختلف سرزمینهای در را ایشان چند هر كه بگو تبعیدیها به تو 16»ولی
پراكندهساختهام،اماتاوقتیكهدرآنجاهستند،منپناهگاهمقدسایشان
خواهمبود.17ایشانراازهرجاییكهپراكندهكردهام،گردخواهمآورد
وسرزمیناسرائیلراباردیگربهآنهاخواهمبخشید.18هنگامیكهبهآنجا
بازگردند،تمامآثاربتپرستیراازمیانخواهندبرد.19بهایشاندلوروحی
تازهخواهمداد.دلسنگیراازایشانگرفته،دلینرمومطیعبهآنانعطا
خواهمكرد،20تااحكامودستوراتمرااطاعتكنند.آنگاهآنانقوممن
خواهندبودومنخدایایشان.21اماآنانیراكهدراورشلیمدرپیبتپرستی

هستند،بهسزایاعمالشانخواهمرسانید.«
22آنگاهفرشتگانیكهآنچرخهادركنارشاندیدهمیشد،بالهایخودرا
گشودند.حضورپرجاللخدایاسرائیلنیزباالیایشانقرارداشت.23سپس
حضورپرجاللخداوندازمیانشهربرخاستورویكوهیكهدرشرقشهر

بود،قرارگرفت.
بابلنزدیهودیانتبعیدیبازگرداند.بهاین 24پسازآن،روحخدامرابه
ترتیبرؤیایسفرمنبهاورشلیمپایانیافت،25ومنهرچهراكهخداوند

نشاندادهبود،برایتبعیدیهابازگوكردم.

3ـمجازاتحتمیاست
حزقیالتبعیدرابهنمایشمیگذارد

باردیگرپیغامیازطرفخداوندبهمنرسید.خداوندفرمود:12
2»ایانسانخاكی،تودرمیانقومیعصیانگرزندگیمیكنیكه
چشمدارندونمیبینند،گوشدارندونمیشنوند،چونیاغیهستند.3حال،
برایآنكهبدانندكهچهواقعهایبزودیرخخواهدداد،باروبنهاترادرروز
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حزقیال12،11 1927

16:11خدابرایباقیماندهایکهعادلماندهاند،»پناهگاه 
مقدس«است.آنمردمبتپرستیکهحالدرخانهخدا
مقدس« »پناهگاه از )15:11( بودند بتپرستی مشغول
واقعیمحرومخواهندبود،اماکسانیکهاکنوندرتبعیدبه
سرمیبردندتحتمحافظتخداقرارداشتند.درموردمانیز
اوضاعوشرایطمحیطاطراف،معیارواقعینحوهرابطهمان
باخدانیست.»پناهگاهمقدس«مارامیزانوفاداریمانبه

خداتعیینمیکند،نهموقعیتاجتماعیمان.
23:11جاللخدااورشلیمراترککردوبرکوهیکه
درشرقاورشلیمبودوبهطورقطعکوهزیتونبود،قرار
گرفت.درحزقیال1:43-4بهطورضمنیآمدهکهخدا
همانطورکهرفت،بازخواهدگشتوفرمانرواییخودرا

بهطورکاملبرزمینمستقرخواهدساخت.

به که کرد بازی را اسیری نقِش حزقیال  1:12بب
در که را سرنوشتی ترتیب بدین و میشد، برده تبعید
انتظارصدقیایپادشاهومردمیبودکهدراورشلیممانده
بودندبهنمایشگذاشت.تبعیدیهادقیقًامعنایاینکار
حزقیالرامیفهمیدند،زیراتنهاششسالپیشبههمین
بودند. رفته بابل به و کرده ترک را اورشلیم صورت
که دهد نشان مردم به میخواست کار این با حزقیال
نبایدامیدوتوکلشانبهاینباشدکهپادشاهیاپایتخت
سرزمینشانآنهاراازدستسپاهیانبابلنجاتخواهد
داد.بلکهفقطخدامیتوانستآنانرابرهاند.تبعیدیهایی
نیزکهفکرمیکردنددورانتبعیدشانکوتاهخواهدبود،
مأیوسونومیدشدند.بدینترتیبتکتکجزئیاتاین

پیشگویینمایشیحزقیالعملیگردید.



روشنجمعكنومانندكسیكهبهتبعیدبردهمیشود،درمقابلانظارایشان
كوچكن.شایداینیاغیانببینندومعنیكارتورابفهمند.4باروبنهاترابه
هنگامروزازخانهبیرونبیاورتابتوانندببینند.سپسماننداسیرانیكهسفر
دورودرازیدرپیشدارند،شبانگاهحركتكنو5درمقابلچشمانایشان،
شكافیدردیوارایجادكنووسایلخودراازآنبیرونببر.6درهمانحال
كهنگاهمیكنند،باروبنةخودرابردوشبگذاروشبانهازآنجادورشو.
صورتترانیزبپوشانتانتوانیببینیبهكجامیروی.اینكارتونمایشی

استازواقعهایكهبزودیدراورشلیمرویخواهدداد.«
7پسهمانطوركهخدابهمنفرمود،عملكردم.اثاثیهامرامثلیکتبعیدی
جمعكردمودرروزروشنبیرونآوردموبههنگامشب،شكافیدردیوار
ایجادكردمودرحالیكهمردمنگاهمیكردند،باروبنهامرابردوشگرفتمو

درتاریكیبیرونرفتم.8صبحروزبعد،خداوندبهمنچنینفرمود:
9»ایانسانخاكی،حالكهقومعصیانگراسرائیلمیپرسندكهمعنیاینكارها
چیست،10بهایشانبگوكهاینپیغامیاستازجانبخداوندبهپادشاهوتمام
قوماسرائیلكهدراورشلیمهستند.11بگوكهآنچهكردی،نمایشگرچیزهایی
استكهبرسرشانخواهدآمد،چونازخانهوكاشانهشانبیرونرانده،به
اسارتبردهخواهندشد.12حتیپادشاه،شبانهاسبابخودرابردوشگذاشته،
ازشكافیكهدردیوارشهربرایشایجادخواهندكرد،خواهدگریختو
صورتشراخواهدپوشاندونخواهددیدبهكجامیرود.13امامندامخودرا
براوخواهمانداختواوراگرفتارخواهمنمودوبهشهربابلخواهمآوردو
بااینكهدربابلخواهدمرد،ولیآنجارانخواهددید.14اطرافیان،مشاورین
ومحافظیناورابههرسوپراكندهخواهمساختومردمدرجستجویشان
خواهندبودتاایشانرابكشند.15هنگامیكهآنهارادرسرزمینهایمختلف
پراكندهسازم،آنگاهخواهنددانستكهمنخداوندهستم.16اماتعدادكمیاز
ایشانرازندهنگاهخواهمداشتونخواهمگذشتكهدراثرجنگوقحطی
بهآنجاتبعید بیماریهالکشوند،تادرحضورمردمسرزمینهاییكه و
میشوند،اقراركنندكهچقدرشروربودهاندوبدانندكهمنخداوندهستم.«

17سپساینپیغامازطرفخداوندبهمنرسید:
18»ایانسانخاكی،خوراکراباترسبخوروآبرابالرزبنوش،19واز
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1928 حزقیال12

بود  یهودا پادشاه آخرین که صدقیا  10:12و12
)597-586ق.م.(،هنگامیکهحزقیالاینپیغامهارامیداد،
دراورشلیمسلطنتمیکرد.حزقیالبهمردمنشاندادکهبر
سرصدقیاچهخواهدآمد.اورشلیممجددًاموردحملهقرار

خواهدگرفت،وصدقیانیزبهجمعتبعیدیهاییخواهد
.)7-3:25 )2پادشاهان بودند بابل در پیشتر که پیوست
صدقیاقادرنخواهدبودچیزیببیند،زیرانبوکدنصرچشمان

ویراازحدقهدرخواهدآورد)ارمیا10:52و11(.



جانبمنبهمردماسرائیلواورشلیمبگوكهبسببهمةگناهانشان،دچار
قحطیشده،آبوخوراكشانراجیرهبندیخواهندكردوآنرابادلهره
وهراسخواهندخورد.20شهرهایآبادشانویرانومزرعههایشانخشک

خواهدشدتابدانندكهمنخداوندهستم.«
21خداوندهمچنینفرمود:

22»ایانسانخاكی،اینچهضربالمثلیاستكهمردماسرائیلمیگویند:
این من كه بگو ایشان 23به نشد!« عملی پیشگوییها شد، تمام ما »عمر
ضربالمثلراباطلمیكنم.اینکوقتآنرسیدهكههمةاینپیشگوییها
عملیشوند.24ازاینپس،هیچرؤیاوپیشگوییكاذبیدرمیانمردماسرائیل
وجودنخواهدداشت.25زیرامنكهخداوندهستم،سخنخواهمگفتوهر
آنچهگفتهباشمبدونتأخیرعملیخواهمساخت.اینسخنراازجانبمن
بهایشانبگو:»ایقومعصیانگراسرائیل،مندیگرتأخیرنخواهمنمود!در

دورانزندگیخودتانهرآنچهگفتهام،بهانجامخواهمرساند!«
26سپساینپیغامازطرفخداوندنازلشد:

27»ایانسانخاكی،قوماسرائیلتصورمیكنندكهرؤیاهاونبوتهایتودر
آیندةبسیاردورعملیخواهندشد.28پسبهایشانبگوكهخداوندچنین
میفرماید:»ازاینپس،دیگرتأخیررخنخواهدداد.هرسخنیكهگفتهباشم،

یقینًاواقعخواهدشد!«

مجازاتانبیایدروغین

خداوندبامنسخنگفتوفرمود:13
2»ایانسانخاكی،كالممرابضدانبیایدروغیناسرائیلاعالمنما،

بضدانبیاییكهافكارخودرابعنوانپیغاممنبیانمیكنند.«
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حزقیال13،12 1929

بر  مبنی بود پیغامکوتاههشداری دو این  21:12ـ28
اینکهسخنانخداخیلیزودبهتحققخواهدپیوست.
مجازات شد. نابود اورشلیم بعد، سال شش از کمتر
بهسرعتفرامیرسدوکسیجرأتنداردچنینتصور
کندکهوقتزیادیباقیاستومیتواندحسابهایش

راباخداتصفیهکند.
بود دروغین انبیای به خطاب هشدار این  1:13بب
کهآنچهمیگفتندنهازطرفخدا،بلکهدروغهاییبود
ساختهوپرداختهخودشانتاازاینطریقمردمراشادمان
ساختهباشندونزدآنهامحبوبیتیابند.انبیایدروغینبر
خالفحزقیال،کوچکترینتوجهیبهحقیقتنداشتند.
آنهابهمردمنوعیاحساسامنیتکاذبمیدادندوبااین
کارتنهامأموریتحزقیالرادشوارترمیساختند.بنابراین

و محبوبیت به رسیدن برای که باشید رهبرانی مواظب
قدرت،حاضرندحقیقترامخدوشسازندوآنراوارونه

جلوهدهند.
به پیروانزیادیداشتندزیرا انبیایدروغین  2:13و3
مردمتسلیمیدادندوبراعمالگناهآلودشانمهرتأیید
میزدند.دروغاغلبچیزجذابیاست،وافراددروغگو
مثال، برای باشند. داشته زیادی طرفداران است ممکن
میگویندکه ما به اطمینان با رهبران از برخی امروزه
خدامیخواهدهمهسالمباشندودررفاهمادیبهسربرند.
اینگفتهبهراستیتسلیبخشاست،اماآیاحقیقتدارد؟
پسرخوِدخدازندگیراحتیدرایندنیانداشت.بنابراین
مواظبباشیدآنچهکهبهعنوانپیغامخداباورمیکنید

حتمًاباتعالیمکالمخدامطابقتداشتهباشد.



نادانیكهخیاالتخودرابجایكالممن انبیای بر 3خداوندفرمود:»وای

نشده نازل ایشان بر من جانب از كالمی هیچ آنكه حال میكنند، بازگو
است.

4»ایمردماسرائیل،انبیایشمامانندروباهانیدرخرابههاهستند.ایشانهیچ
نفعیبهشمانرساندهاند.5آنانهیچگاهخرابیهایحصارشهرراتعمیرنكردند
بایستید. دشمن برابر در كرده، مقرر خداوند كه روزی آن در بتوانید تا
6رؤیاهایایشانباطلاستوپیشگوییهایشاندروغ!میگویندكهپیغامشان
ازجانبمناست،درحالیكهمنایشانرانفرستادهام.باوجوداین،انتظار
و رؤیاها دروغین، پیامآوران 7ای شوند! عملی پیشگوییهایشان كه دارند
پیامهایتان،همهدروغاست!میگوییدكهآنهاازطرفمنمیباشد،درحالی

كهمنهیچگاهباشماسخننگفتهام!«
8ازاینروخداوندمیفرماید:»بهسبباینرؤیاهایساختگیوایندروغها،
منبرضدشماهستم،9وشمارامجازاتخواهمنمودوازمیانرهبراناسرائیل
ریشهكنخواهمساخت.نامشماراازدفترخانداناسرائیلپاکخواهمنمود
بدانیدكهمن تا بازنخواهدگشت، وهیچیکازشمابهسرزمیناسرائیل

خداوندهستم.
10»اینمردانشریر،قوممرافریبداده،میگویندكههمهچیزدرامنو
اماناست،حالآنكهچنیننیست.قوممندیواریسستمیسازندواین
سفید را دیوار آن گچ، با و مینمایند تشویقشان نیز دروغگو پیامآوران
میكنند.11پسبهاینمعمارهابگوكهدیوارشانفروخواهدریخت.بارانی
سیلآساخواهمبارانید،تگرگیسختخواهمآوردوطوفانیشدیدخواهم
فرستادتاآنراویرانسازند؛12وآنهنگامكهدیوارفروافتد،مردمبرسر

ایشانفریادخواهندزد:
ناپایداراست؟چرارویآنراگچ »چرابهمانگفتیدكهدیوارسستو
گرفتیدومعایبشراپوشانیدید؟«13بلی،باطوفانعظیمخشم،باتگرگو
بارانغضبخود،آنراازجاكنده،نابودشخواهمنمود.14دیوارگچكاری
شدةایشانخرابوباخاکیكسانخواهدشدوبرسرشانفروخواهدریخت
ودرزیرآنلهخواهندشد،تابدانندكهمنخداوندهستم.15زمانیكهخشم
منبرضدایندیوارومعمارانشپایانیابد،اعالمخواهمكردكهنهدیواری
ماندهونهمعماری؛16زیرامعمارانش،انبیایدروغگوییبودندكهمیگفتند

اورشلیمدرامانخواهدبود،درحالیكهچنیننبود.
17»حالایانسانخاكی،كالممرابضدزنانیكهافكارخودرابجایپیاممن

بیانمیكنند،اعالمنما.«
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18خداوندفرمودكهبهایشانچنینبگویم:»وایبرشماكهقوممراگمراه

آنها به افسون دستار و میبندید جادو و طلسم بازوهایشان به میكنید.
میفروشیدتابتواننداختیارزندگیدیگرانرابدستبگیرند.آیامیخواهید
اختیارمرگوزندگیقوممرادردستداشتهباشیدتاجیبتانراپركنید؟
19برایمشتیجووچندلقمهنان،قوممراازمندورمیسازید.كسانیراكه
بایدزندهبمانند،بهكشتنمیدهیدوآنانیراكهنبایدزندهبمانند،زندهنگه
میدارید.بهاینترتیببهقوممندروغمیگوییدوآنهانیزباورمیكنند.

20»ازاینرومنبضدسحروجادویشماهستمكهباآنهازندگیافرادقوم
مراطلسمكردهایدومانندپرندهایبهدامانداختهاید.طلسمهایشماراباطل
كرده،دعاهایتانرابیاثرخواهمساختوقومخودراازدامشمارهاییخواهم
بخشید.21دستارهایافسونراخواهمدریدوقوممراازچنگشمانجاتخواهم
بخشید.ایشاندیگردردامشمانخواهندبودتابدانیدكهمنخداوندهستم.
22شمابادروغهایخود،مردمدرستكاررابرخالفمیلمن،دلشكستهودردمند
ساختهاید،ولیافرادشرورراتشویقكردهایدوباعثشدهایدآنهاازراههای
گناهآلودشانتوبهنكنندورستگارنشوند.23اماازاینپس،دیگررؤیاهایباطل
نخواهیددیدوغیبگوییهایگمراهكنندهنخواهیدكرد،زیرامنقومخودرااز

نفوذقدرتشمارهاییخواهمدادتابدانیدكهمنخداوندهستم!«

محکومیتبتپرستی

روزیعدهایازبزرگاناسرائیلبهدیدنمآمدندتابرایآنهاازخداوند14
طلبراهنماییكنم.2همانوقتخداوندبامنسخنگفتوفرمود:
3»ایانسانخاكی،ایناشخاص،دلشانپیشبتهایشاناستوشرارترادر
عمقوجودخودجایدادهاند؛پسچراازمنطلبراهنماییمیكنند؟4حال،

ازجانبمنبهایشانچنینبگو:
»هركسكهدراسرائیلبتهاوشرارترادردلخودجایدادهباشدوبرایطلب
راهنمایی،پیشیکنبیبرود،منكهخداوندهستم،خودمبهدرخواستاو
پاسخخواهمداد،پاسخیفراخورتعدادبتهایش!5ازاینرو،بهآنانیكهفریب

بتهاراخوردهوازمندورشدهاند،زشتیافكارشانرانشانخواهمداد.
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دلشان  زیرا کرد، محکوم را قوم بزرگان خدا  3:14
میپرستیدند، را ظاهرخدا در آنان بود. بتهایشان پیش
مرتببرایزیارتبهخانهخدامیرفتندودرآنجاقربانی
میگذراندند،امااینکارراازتهدلوازرویصداقت
نمیکردند.برایماخیلیراحتاستکهازقوماسرائیل
انتقادکنیمکهچرادرشرایطیکهآشکارابهخدانیاز

که آنگاه نیز ما خود اما میپرستیدند. را بتها داشتند،
قرارمیدهیم،دردلخود ازخدا برتر را چیزدیگری
باشد، شهرت چیز آن خواه هستیم، بتپرستی مشغول
خواهمقبولیت،ثروتیالذاتجسمانی.وقتیبهچیزی
بیشترازخدااهمیتمیدهیم،درواقعمرتکببتپرستی

میشویم.وفاداریحقیقیازدلبرمیآید.



6»بنابراین،ازجانبمنبهایشانبگو:
ازشرارتروگردانشوید.7زیرا بتهایخودرارهاسازیدو »توبهكنید!
اگركسی،چهازقوماسرائیلوچهازبیگانگانیكهدرسرزمینشمازندگی
میكنند،ازپیرویمندستكشیده،درپیبتهاوشرارتهایخودبرودودر
همانحالبرایطلبراهنماییپیشیکمردخدابیاید،منكهخداوندهستم

شخصًاجواباوراخواهمداد.
8»نظرخودراباخشمبرآنشخصخواهمدوختونابودشخواهمساخت
تامایةعبرتووحشتدیگرانگردد.آنگاهخواهیددانستكهمنخداوند
هستم.9امااگریكیازانبیاء،پیامیبرایاوبیاورد،بدانیدكهآننبیگمراه
استوپیامشنیزدروغ!منخوداجازهدادهامكهاوگمراهشود.بنابراین،قوم
خود،اسرائیلراازوجوداوپاکخواهمساخت.10همآننبیدروغینوهمآن
شخصگناهكاریكهادعامیكنددرطلبهدایتمناست،هردوبهیكسان
مجازاتخواهندشد.11تاقوماسرائیلبیاموزندكهازمندورنشوندودیگرخود

رابهگناهآلودهنسازند،بلكهآنهاقوممنباشندومنخدایایشان!«
12سپساینپیغامازجانبخدابرمننازلشد:

13»ایانسانخاكی،هرگاهمردماینسرزمینازمنروگردانده،درحقمن
گناهورزند،وبسببآننانشانراقطعكنموچنانقحطیایبفرستمتاانسان
وحیوانازبینبروند،14آنگاهحتیاگرنوحودانیالوایوبهمدرمیانشان
باشند،خداترسیودرستكاریایشانفقطباعثنجاتجانخودشانخواهد

شد!
15»یااگراینسرزمینراموردهجومحیواناتوحشیقراردهمتاویرانش
كنند،آنچنانكهازترسحیواناتكسیجرأتنكندازآنجابگذرد،16اگرچه
آنسهمرددرستكارهمدرآنجاباشند،بهحیاتخودسوگندكهنخواهند
توانستحتیجانفرزندانخودرارهاییدهند،بلكهفقطخودشاننجات

خواهندیافتوبقیههمهازبینخواهندرفت!
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6:14ـ11قومیهوداگرچهسخنانانبیایدروغینرابا 
اشتیاقمیپذیرفتند،فکرمیکردندبهخاطروجودچندنفر
خداترسدرمیانخود،دربرابربالیایالهیبیمهاند.اما
افرادخداپرستدراطرافماباشند اینکهصرفًاعدهای
دردیازخودمادوانمیکند.مابایدبهیادداشتهباشیم
نمیشود باعث یادوستانمان کهخداترسیشبانکلیسا
ازعواقبگناهانخودمانمصونباشیم.هرکسشخصًا
مسؤولرابطهایاستکهباخدادارد.شماچطورزندگی

میکنید؟
14:14نوح،دانیال،وایوبدرتاریخقومیهودمردان

که رابطهای نیز و حکمتشان بهخاطر و بودند بزرگی
؛ پیدایش10-8:6 بودند)ر.ش. باخداداشتند،معروف
دانیال22:6؛ایوب1:1(.دانیالدرسال605ق.م.طی
اولینحملهبابلبهیهودابهاسارتبردهشد-یعنیدرست
بردهشود. اسارت به آنکهحزقیال از پیش هشتسال
دانیالدرزماناعالماینپیغاِمحزقیال،دربابلعهدهدار
منصبدولتیمهمیبود)ر.ش.دانیالفصل1(.اماحتی
را یهودا مردم نمیتوانستند هم خدا بزرگ مرداِن این
را قوم بود گرفته تصمیم جدًا خدا زیرا دهند، نجات

بهخاطرشرارتهایعظیمشمجازاتکند.



17»یااگراینسرزمینرادرگیرجنگكنموسپاهدشمنرابرآندارمكه
همهچیزراازبینببرند،18اگرچهاینسهمردخداترسدرآنسرزمین
زندگیكنند،بهحیاتخودسوگندكهحتیقادربهرهانیدنجانفرزندانشان

نیزنخواهندبودوتنهاخودشاننجاتخواهندیافت!
19»ویااگراینسرزمینرادچاروباسازمودرخشمخود،انسانوحیوانرا
هالکكنموازبینببرم،20اگرچهنوحودانیالوایوبدرمیانآنهاباشند،
بهحیاتخودسوگندكهنخواهندتوانستحتیجانفرزندانشانرارهایی

دهند؛درستكاریآنهافقطخودشانرانجاتخواهدداد!
21»پسحال،مالحظهكنیدكهچهمصیبتبزرگیپدیدخواهدآمد،زمانی
كهاینچهارمجازاتسهمگینخودرابراورشلیمبفرستمتاانسانوحیوان

راازبینببرد،یعنیجنگ،قحطی،وباوحیواناتدرندهرا!
22»امااگركسانیزندهباقیبمانندوفرزندانخودرانیزازهالكتنجات
دهندوبهنزدشمابهبابلبیایند،آنگاهباچشمانخودخواهیددیدكهچقدر
شرورندوخواهیددانستكهحقداشتماورشلیمرااینچنینمجازاتنمایم.
ایشان،پیخواهیدبردكهآنچه بادیدنرفتاروكارهایگناهآلود 23بلی،

كردهام،بیسببنبودهاست.«

اورشلیمیکدرختانگوربیفایدهاست

خداوندفرمود:15
در میآید؟ كار چه به انگور درخت چوب خاكی، انسان »ای
مقایسهباسایردرختان،بهچهدردیمیخورد؟3آیاچوبشمصرفیدارد؟
آیامیتوانباآنمیخیساختوظروفرابرآنآویخت؟4فقطبهدرد
افروختنآتشمیخورد؛وهنگامیكهآتش،دوسرشراسوزاندومیانشرا
زغالكرد،دیگربرایهیچكاریفایدهایندارد.5پیشازسوختنشمصرفی

نداشت،چهبرسدبهزمانیكهزغالونیمسوزشدهباشد!
6و7»حال،همانگونهكهچوبدرختانگورراازمیانسایردرختانجنگل
برایهیزمتعیینكردهام،مردماورشلیمرانیزبرایمجازاتمقررنمودهام.
اگرازیکآتشرهایییابند،آتشیدیگرایشانرافروخواهدگرفت.آنگاه
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حزقیال15،14 1933

 17 تا 15 فصلهای در که پیغامهایی  1:15بب
خدا که این بر بود دیگری گواه شد، داده حزقیال به
میخواهداورشلیمرانابودکند.اولینپیغامدربارهدرخت
از پس و ندارد فایدهای هیچ چوبش که است انگور
نیز اورشلیم سوزاندهشدن،بیفایدهترهممیشود.مردم
و بودند شده بیفایده خدا برای بتپرستیشان بهخاطر

بههیچدردینمیخوردند،وبههمینجهتخداآنهارا
نابودمیکردوشهرهایشانرابهآتشمیسوزاند.اشعیا
تشبیهکرد)ر.ش. انگور بهدرخت را اسرائیل قوم نیز
اشعیا1:5-10(.آیاشمانیزبرایخدا»بیفایده«شدهاید؟
هریکازمابایدبدانیمکهازلحاظروحانیواقعًاتاچه

حداینشایستگیراداریمکهدرحضورخدابایستیم.



خواهیددانستكهمنخداوندهستم.8بسبببتپرستیآنها،منسرزمینشان
راویرانخواهمساخت.«

گناهانمشمئزکنندهاسرائیل

باردیگرخداوندبامنسخنگفتوفرمود:16
2»ایانسانخاكی،اورشلیمراازگناهانواعمالكثیفشآگاه

ساز،3وبهاوازجانبمنچنینبگو:
»تودرسرزمینكنعانچشمبهجهانگشودی.پدرتاموریبودومادرت،
حیتی!4وقتیبهدنیاآمدی،كسیاهمیتیبهتونداد؛نهنافترابریدند،نهتو
راشستندونهدرقنداقهپیچیدند.5هیچكسكوچكترینتوجهیبهتونداشت
ودلشبهحالتونمیسوختوكسیحاضرنبودازتونگهداریكند.روزی
كهمتولدشدی،چونازتوكراهتداشتند،تورادربیابانانداختندوهمانجا

رهایتكردند.
6و7»همانوقتازكنارتوعبوركردمودیدمكهدرخونتمیغلطی.پس
بهتوگفتم:زندهبمان!توراهمچونگیاهصحراپرورشدادم،وتورشد
اما شد، بلند موهایت و برآمد سینههایت شدی؛ زیبا دوشیزهای و كردی

عریانبودی.
8»مدتیبعدكهازكنارتگذشتمبهتونگاهكردم؛اینبارآمادةازدواجبودی،
پسردایمرابرتوانداختم،عریانیاتراپوشاندموسوگندیادكرده،باتو
پیمانازدواجبستموتوازآنمنشدی.9سپسشستشویتدادمتاازخونت
پاکشویوبربدنتروغنمالیدم.10لباسهایزیبایقالبدوزیشده،ازجنس
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1934 حزقیال16،15

که  را رقتانگیزی وضعیت پیغام، این  1:16بب
اورشلیمدرگذشتهدربیناقوامکنعانیداشت،بهایشان
یادآورمیشود.خدابااستفادهازتمثیلدختریکهرشد
کردهوبهبلوغمیرسد،اینواقعیترابهاورشلیمیادآور
میشودکهاوراازوضعیتیپستبهاوججاللوشکوه
رسانیدوعروسخودساخت.امااوبهخداخیانتورزید
ودربیناقوامبتپرستیکهدرگذشتهبااوبدرفتاری
کردهبودند،بهروسپیگریپرداخت.شبیههمینوضعدر
زمانمانیزتکرارشدهاست:فرقههاییکهزمانیازاصول
راستینمسیحیتپیرویمیکردندوخودراراستدین
و زدهاند، پا پشت خود تاریخی موضع به مینامیدند،
کشورهایبهاصطالح»مسیحی«نیزخداییراکهآنهارا

برپاداشتانکارکردهاند.
بنیاسرائیل بودکه قدیمیسرزمینی نام کنعان  3:16
آنراتصاحبکردند.کتابمقدساغلباینعنوانرادر

بهکار مناطق فاسدوبتپرستآن اقوام تمام به اشاره
میبرد.اموریانوحتیانکهدوقومکنعانیبودند،بهخاطر
شرارتهایشانزبانزدخاصوعامبودند.اماخدادراینجا
میگویدکهقوماونیزدرشرارتدستکمیازکنعانیان

ندارند.
این طریق از تا گزید بر را اسرائیل خدا  8:16ـ14
برساند. دنیا مردم تمام گوش به را نجاتش پیغام قوم
امتیازاتویژهایدراختیار امکاناتو بههمینجهت
قوماسرائیلنهادوآنهارابدینمنظورآموزشوتعلیم
ما آنهاشد. باعثغرور مزایا و امکانات این اما داد.
که است خدا که باشیم داشته یاد به همواره باید نیز
عطایا از بخواهیم اینکه است. رسانده اینجا به را ما
منافع تأمین جهت در تنها داریم که فرصتهایی و
خودخواهانهخودماناستفادهکنیم،همخطرناکاست

وهماحمقانه.



كتانلطیفوابریشمبهتودادموكفشازپوستخزبهپایتكردم.11تورا
بازیورآالتآراستم،النگوهابهدستتكردموگردنبندبهگردنتانداختم،
12حلقهدربینیاتوگوشوارهدرگوشهایتوتاجیزیبابرسرتگذاشتم.

13بهاینترتیب،باطالونقرهآراستهوزیباشدی.لباسهایزیبایقالبدوزی
شده،ازكتانلطیفوابریشمپوشیدیوبهترینخوراكهاراخوردی.زیبایی
توخیرهكنندهبودوهمچونملكهشدی.14زیباییاتبسببكماالتیكهمن

بهتوبخشیدهبودم،كاملگردیدوزبانزدهمةقومهاشد.
15»اماتوفكركردیكهمیتوانیجداازمننیزكمالخودراحفظكنی.
بنابرایناززیباییوآوازهاتسرمستشدیودرورطهزناكاریافتادیو
همچونیکفاحشه،خودرادراختیارهررهگذریگذاشتی.16آنرختهای
زیباییراكهبهتودادهبودم،برایساختنبتخانههاوتزیینبسترفاحشگیات
بكاربردی.چنینچیزیهرگزرخندادهونخواهدداد.17آنجواهراتوطال
ونقرهایراكهبهتودادهبودم،گرفتیوباآنهامجسمهمردانراساختیو

آنهاراپرستشنموده،بهمنخیانتكردی.
بتهایت به بودم، بخشیده تو به راكه زیبایقالبدوزیشدهای 18»لباسهای
پوشاندی!روغنوبخورمرابرایپرستشبتهابكاربردی!19آردوروغنو
عسلمرغوبیراكهبرایخوراکبهتودادهبودم،برایآنهانذركردیتا
ازتوراضیباشند!20پسرانودخترانیراكهبرایمنزاییدهبودی،گرفتیو
برایخدایانتقربانیكردی!آیازناكاریكافینبودكهبهچنینجنایتیهم
دستزدی؟21توفرزندانمراكشتیوبرایبتهاقربانیكردیوسوزاندی
و22درتماماینسالهایزناكاریوگناه،یکبارهمدورانگذشتهرابیاد

نیاوردی،دورانیكهبرهنهبودیودرخونتمیغلطیدی.
23»وایبرتو،وایبرتوكهبعدازاینهمهشرارت،24و25درهركویوبرزنی
عمارتهابرایبتپرستیوزناكاریاتبناكردی،وزیباییخودرابیارزش
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حزقیال16 1935

15:16بلوغرابااستقاللوبینیازیازخدااشتباهنگیرید. 
اورشلیممرتکب اشتباهیبودکهمردم ایندقیقًاهمان
شدند.خداازقوماسرائیلمراقبتبهعملآوردوایشان
بهسراغ اینقومدرعوض اما راموردمحبتقرارداد،
اینتصویری اقوامدیگروخدایاندروغینآنهارفت.
استاززنایروحانی)کهارتدادخواندهمیشود،یعنی
پشتکردنبهیگانهخدایحقیقی(.بنابراینهرگزبه
کسیکهشمارابهراستیدوستدارد،پشتنکنید.رشد
وبلوغحقیقیبهاینمعنااستکهدریابیمهرچهکه
برایداشتِنیکزندگیمفیدبداننیازداریم،درخوِد

خدااست.

از پیش مدتها کودکان کردن قربانی  20:16و21
حملهاسرائیلیانبهکنعان،درآنسرزمینمرسومبود.اما
خداچنینکاریرااکیدًاممنوعکرد)الویان3-1:20(.
باوجوداین،درزمانحزقیالمردمآشکارافرزندانخود
راقربانیمیکردند)2پادشاهان3:16؛6:21(.وارمیانیز
اشارهمیکندکهاینکاردرزماناوسنتیمتداولبود
)ارمیا31:7؛35:32(.بههمینجهت،خانهخدابهخاطر
اعمالشرمآوریازاینقبیلکهدربینمردموکاهنان
رواجداشت،برایسکونتخدانامناسبشدهبود.ووقتی
یهودادیگرراهنماومحافظی معبدراترککرد، خدا

نداشت.



وخواركردیودراختیارهررهگذریقراردادیوروزبهروزفاسدتر
شدی.26بامصر،اینسرزمینفاسدپیماناتحادبستیواورابرجمعفاسقانت

افزودیوخشممراشعلهورساختی.
27»ازاینجهتدستخودرادرازكردهامتاتورامجازاتنمایمومواهب
خودراازتوبازپسگیرم.تورادرجنگفلسطینیهاكهتشنهخونتهستند،

رهاكردهام.حتیآنهانیزازرفتارشرمآورتنفرتدارند.
بتهایشان و شدی همپیمان ایشان با زیرا كردی، زنا نیز آشوریها 28»با
بابل،سرزمین بتهای به 29پس نشدی! اینها،سیر باهمة ولی پرستیدی. را

بازرگانان،رویآوردی،ولیبهاینهمقانعنشدی.
30»چقدرتوسستارادههستی!كارهایتو،كارهاییکروسپیبیحیاست!
31برسرهرراه،بتخانهوبرسرهركوچه،فاحشهخانهساختی!ولیتومانند
فاحشههایدیگر،بدنبالپولنیستی.32توهمچونهمسریخائنوزناكار
هستیكهشوهرخودرارهامیكندوبهآغوشمرداندیگرپناهمیبرد.
33و34آری،توباروسپیهایدیگرفرقداری.روسپیهاازفاسقانخودپولو
هدیهمیگیرند،اماتوبجایاجرتگرفتن،اجرتورشوهمیدهیتابیایندو

باتوزناكنند،چونكسیرغبتیبهتونشاننمیدهد.
35و36»حال،ایبدكاره،بهآنچهمیگویمگوشفراده:بسببفسادوزناكاری
بافاسقانت،یعنیپرستشوعبادتبتها،ونیزبرایآنكهفرزندانترابرای
خدایانتقربانیكردی،37اینکمنفاسقانیعنیهمدستانترا،چهآنانیراكه
دوستداشتنیوچهآنانیراكهدوستنداشتنی،همهراگردخواهمآوردودر
مقابلایشانتوراعریانخواهمساخت.38تورابرایجنایتهاوزناكاریهایت،
باخشموغضب،مجازاتوهالکخواهمنمود.39تورابهدستاینقومها،
یعنیفاسقانتخواهمسپرد.آنانعشرتكدههاوبتخانههایتراباخاکیكسان
كرده،تمامجواهراتزیبایتراغارتخواهندنمودوبرهنهوبینوارهایت
خواهندساخت.40آنهاتوراسنگساركرده،باشمشیرپارهپارهخواهندنمود.
41خانههایتراخواهندسوزاندودرمقابلزناندیگرمجازاتتخواهندكرد.من

تورااززناكاریبابتهابازخواهمداشتودیگرنخواهمگذاشتكهبهفاسقانت
یعنیبههمدستانتاجرتورشوهدهی.42آنگاهآتشخشموغیرتمنفرو
خواهدنشستوآرامخواهدگرفتودیگرغضبناکنخواهمبود.43تودوران
جوانیخودرابهفراموشیسپردیوباكارهایتمرارنجانیدیوزناكاریهایت

راهمبرآنهاافزودی.پسمنهمتورابهسزایاعمالتمیرسانم.
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1936 حزقیال16

27:16اعمالیهودیانبهحدینفرتانگیزومشمئزکننده 
بودکهحتیکسانیکهخدایاندیگررامیپرستیدند،از

جملهفلسطینیانکهبزرگتریندشمنآنهابودند،ازچنان
کارهاییشرمداشتند.



44»ایاورشلیم،مردمدربارهتوخواهندگفتكهچنانمادری،چنیندختری
همبایدداشتهباشد.45توبراستیشبیهمادرتهستیكهازشوهروفرزندانش
نفرتمیداشت؛تودرستشبیهخواهرانتهستیكهازشوهرانوفرزندانشان

بیزاربودند.براستیكهمادرتحیتیبودوپدرتاموری!
46»خواهربزرگتوسامرهاستكهبادخترانشیعنیآبادیهایاطرافش،در
شمالتوزندگیمیكنند.خواهركوچكتسدوماستكهبادخترانشدر
جنوبتوساكنهستند.47تونهفقطراههاوگناهانایشانراتقلیدكردی،
بلكهدرمدتیكوتاه،ازآنانجلوافتادیوازایشانفاسدترشدی.48بهذات
مقدسخودسوگندكهسدوموآبادیهایاطرافش،بهاندازهتووآبادیهایت،
از كه بود این دخترانش و سدوم خواهرت 49گناه نبودند! شریر و فاسد
فراوانینعمتوآسایشوامنیتمغرورشدهبودندوهیچبهفكرفقراو
مستمنداننبودند.50آنهاباكمالگستاخیدرحضورمنمرتكباعمالزشت

وبتپرستیمیشدند؛بنابراینمننیزایشانراازمیانبردم.
و زشت كارهای نشد. مرتكب هم را تو گناهان نصف حتی 51»سامره
بودهاست.تورویآنها ازخواهرانت بیشتر بهمراتب تو، بتپرستیهای
راسفیدكردی!52پستعجبنكناگرآنهاكمترازتومجازاتشوند،زیرا
گناهانتوبقدریهولناکاستكهدربرابرتو،خواهرانتپاکوبیگناه

بنظرمیرسند!
53»ولیروزیخواهدرسیدكهسعادترابهسدوموسامرهومردمیهودا
بازخواهمگرداند.54شرمساریومجازاتسنگینتوباعثتسلیآنهاخواهد
شد،چونازمجازاتآنهاشدیدترخواهدبود.55آری،خواهرانتسدومو
سامرهودخترانشانیعنیآبادیهایاطرافشان،وخودتونیزبادخترانتبار
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حزقیال16 1937

تمامنمای  مظهر که را سدوم شهر خدا  44:16ـ50
کرد نابود بهکلی شرارتش بهخاطر بود، فساد
شمالی حکومت پایتخت سامره، 24:19و25(. )پیدایش
بود. یهودا ساکن یهودیاِن نفرت مورد نیز )اسرائیل(
اندازهکافی به نامیدهشود اینکهسامره»خواهر«یهودا
تحقیرآمیزبود،امااینکهبدترازسامرهخواندهشودبه
و بهراستیوحشتناک یهودا بودکهگناهان معنایآن
نفرتانگیزاستونابودیاشحتمی.یهودابهاینخاطر
بدترازسامرهنبودکهمرتکبگناهانبدتریشدهبود،
بلکهبهاینخاطرکهاحکامخدارابهترمیدانست.بدین
ترتیب،مانیزکهدردورانیزندگیمیکنیمکهپیغام
اگر است، روشنتر برایمان کتابمقدس بهواسطه خدا
هستیم! بدتر هم یهودا از دهیم، ادامه گناه به همچنان

)همچنینر.ش.متی24-20:11(.

بهعنوانمظهرگناهبرشهرسدوم 49:16آساناست
وحشتناک گناهان بهخاطر بهخصوص نهیم، انگشت
یهودا به حزقیال حال این با شد. مرتکب که جنسی
تنبلی،حرص غرور، بهخاطر سدوم که میشود یادآور
وآز،وبیاعتناییبهنیازمندان،نابودشد.مانیزممکن
مثل وحشتناکی گناهان مرتکب چون کنیم فکر است
زنا،همجنسبازی،دزدی،وقتلنشدهایم،زندگیعادلو
درستیداریم.اماآیاگناهانیچونغرور،تنبلی،حرص
خود زندگی از نیز را نیازمندان به بیاعتنایی و آز، و
زدودهایم)ر.ش.مکاشفه14:3-22(؟اینگناهانممکن
استبهاندازهسایرگناهاندرنظرعوامانزجارآورنباشد،

امابههماناندازهمستحقمجازاتاست.
55:16اینجااشارهبهاحیایآیندهیهودااست،یعنیزمانی

کهمسیحمیآیدتاسلطنتابدیاشرابرقرارسازد.



دیگربحالتنخستینخودبرخواهیدگشت.56درآنروزهاباتكبروغرور
سدومرامسخرهمیكردی،57اماحالكهشرارتتبرایهمهعیانوآشكار
گشته،خودتنیزموردتمسخرومالمتادوموتمامهمسایگانشوهمه
فلسطینیهاقرارگرفتهای.58بنابراین،بهسزایشرارتهاواعمالزشتخود

خواهیرسید.
59»ازآنجاكهسوگندووفاداریاترافراموشكردیوعهدمراشكستی،
مننیزتورامجازاتخواهمنمود.60امامنعهدیراكهدردورانجوانیات
باتوبستم،بیادخواهمآوردواینبارعهدیجاودانباتوخواهمبست،61و
توباشرمساری،اعمالزشتترابیادخواهیآورد؛وهنگامیكهخواهران
بزرگوكوچكتیعنیسامرهوسدومرابازآورموایشانرادخترانتو
بگردانمتابرایشانحكمرانیكنی،ازلطفوبزرگواریمنخجلوشرمگین
خواهیشد،چونخودتمیدانیكهشایستهاینلطفنبودهای،زیراعهدمرا
شكستهای.62منباردیگرعهدخودراباتوبرقرارخواهمساختتابدانیكه
منخداوندهستم.63منگناهانتراخواهمآمرزیدوتوبابیادآوردنآنها،

ازخجالتوشرمساری،دیگردهانخودرانیزنخواهیگشود.«

معمایعقاببزرگ

خداوندبامنسخنگفتوفرمود:17
2»ایانسانخاكی،برایقوماسرائیلداستانیتعریفكنومثلی

بیاور.بهایشانچنینبگو:
3و4»عقابیبزرگبابالهاینیرومندوپهنوپرهایرنگارنگ،بهلبنانآمد
وسربلندترینشاخهیکدرختسروراكندوبهشهرتجاروبازرگانان
برد.5سپستخمیازسرزمیناسرائیلگرفتوآنرادرزمینیحاصلخیز،
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1938 حزقیال17،16

باخداشکسته  را اینکهمردمعهدخود با  59:16ـ63
بودندومستحقچیزیجزمجازاتنبودند،خدابهعهدی
کهبستهبودوفادارماند.درستاستکهمردمبهاوپشت
کردند،امااوحاضربوددوبارهآنهاراببخشدواجازهدهد
تاابدبااوزیستکنند.اینوعدههنگامیکهعیسیبا
مرگشبرصلیبتاوانگناهاِنهمهانسانهاراپرداخت،
عملیشد)عبرانیان8:10-10(.نجاتبرایهمهاست.ما
نیزگرچهبهخاطرگناهانمانمستحقچیزیجزمجازات
نیستیم،آغوِشخداهنوزبهرویمانبازاست.اگرتوبه
کنیموبهسویاوبازگردیم،اونیزبهعهدخودمبنیبر

نجاتوبخشایشماوفاخواهدکرد.
نبوکدنصر، نمایانگر فصل این در اول عقاب  1:17
پادشاهبابلاست)ر.ش.12:17(،کهصدقیارابهعنوان

بر دانهای همچون یا کرد منصوب اورشلیم در پادشاه
تخت»نشانید«.اماصدقیابرخالفعهدیکهبستهبود،
همان که مصر با کوشید و شورید نبوکدنصر ضد بر
عقابدومباشدمتحدشده،علیهبابلبجنگد.اینواقعه
درحالیرخدادکهحزقیالکهفرسنگهابهدورازیهودا
دربابلمیزیست،مشغولشرحوتفسیراینوقایعبود.
همزمان،ارمیانیزکهدریهودانبیبود،بهصدقیاهشدار
میدادکهبامصرهمپیماننشود)ارمیا36:2و37(.هر
دونبیبااینکهفرسنگهاازهمدوربودند،پیغامیواحد
خدا بودند. واحد خدایی سخنگوی دو هر زیرا داشتند
امروزهنیزکماکانکسانیرابرمیگزیندتاازطرف
اوسخنگویندوحقیقتشرابهگوشتماممردمدنیا

برسانند.



دركنارنهریكاشتتابسرعتماننددرختبید،رشدكند.6ایننهالرشد
كردوتبدیلبهدرختموییكوتاهوپهنشد،شاخههایآنبسویعقاب
روبهباالنموكردوریشههایآندراعماقزمینفرورفتوشاخههای
قویوبرگهایانبوهتولیدنمود.7اماروزی،عقاببزرگدیگریبابالهای
نیرومندوپرهایبسیار،پدیدارگشت.درخت،بادیدناینعقاب،ریشهها
وشاخههایخودرابسویاوگستراندتابلكهاینعقاباورابیشترسیراب
نماید،8هرچندكهدرزمینیخوبوسیرابكاشتهشدهبودتادرختیزیبا

گرددوشاخوبرگومیوهفراوانبیاورد.
9»حال،آیاگمانمیكنیدكهآندرختخواهدتوانستبهرشدخودادامه
و شاخهها و كرد نخواهد ریشهكن را آن نخستین، عقاب آن آیا دهد؟
میوههایشرانخواهدكندتاخشکشود؟برایریشهكنكردنشهمنیازی
بهنیرویزیادوافرادبسیارنخواهدبود!10اگرچهاینمو،خوبكاشتهشده،
ولیدوامینخواهدداشت!وقتیبادشرقیوگرمبرآنبوزد،درهمانخاک

مرغوبكهكاشتهشده،خشکخواهدشدوازبینخواهدرفت.«
11آنگاهخداوندبهمنفرمود:

12»ازاینقومیاغیبپرسكهآیامعنیداستانعقابرامیدانند؟بهایشان
بگوكهعقاباول،پادشاهبابلاستكهبهاورشلیمآمدوپادشاهوبزرگان
مملكتیعنیسربلندترینشاخةسروراباخودبهبابلبرد.13سپسبایكیاز
اعضایخاندانسلطنتییعنیهمانتخمیكهدرزمینحاصلخیزكاشتهشد،
عهدبستواوراقسمدادكهنسبتبهاینعهدوفاداربماند.بهاینترتیب
پادشاهبابل،بزرگانقومراتبعیدكرد،14تایهوداضعیفشده،دیگرنتواند

سربلندكند،بلكهنسبتبهعهدخودوفاداربماند.
15»باوجوداین،پادشاهیهوداسربهشورشگذاشتوهیأتیبهمصریعنی
او از بسیار اسبان با همراه بزرگ سپاهی تا فرستاد دوم عقاب همان نزد
دریافتكند.ولیآیااوباچنینپیمانشكنیها،كاریازپیشخواهدبرد؟
آیابهپیروزیدستخواهدیافت؟16بههیچوجه!بهحیاتخودقسمكه
پادشاهیهودادربابلخواهدمردچونبرخالفپیمانیكهباپادشاهبابلبسته
بود،عملكردهاست.آری،اودرمملكتهمانپادشاهیكهاورابرتخت
سلطنتنشاند،خواهدمرد!17وقتیپادشاهبابلدربرابراورشلیم،استحكامات
برپاكندوسنگرهابسازدتابسیاریراهالکنماید،ازسویپادشاهمصر
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حزقیال17 1939

که  بود خشک و گرم بادی شرقی، باد این  10:17
در را پرباری محصول میتوانست و میوزید بیابان از
گرِم باد ترتیب، همین به بخشکاند. ثانیه چند عرض

سپاهیاننبوکدنصرنیزدرآیندهنزدیکیسرزمینیهودا
رامیخشکانیدونابودمیکرد.



ولشكربزرگاوكمكیبهیهودانخواهدرسید،18زیراپادشاهیهوداسوگند
وپیمانوفاداریخودرانسبتبهپادشاهبابلخوارشمردوآنراشكست.

بنابراین،جانسالمبدرنخواهدبرد.
19»من،خداوند،بهحیاتخودقسممیخورمكهاورامجازاتخواهمنمود
زیراسوگندیراكهبهناممنخورد،زیرپاگذاشت.20برایاودامیخواهم
گستردودركمندخودگرفتارشخواهمساختواورابهبابلآورده،بسبب
خیانتیكهبهمنورزیده،محاكمهاشخواهمنمود.21بهترینسربازاناوبه
ضربشمشیركشتهخواهندشدوباقیماندگان،بههرسوپراكندهخواهند

گشت.آنگاهخواهیددانستكهمن،خداوند،اینسخنانراگفتهام.«
نوک از را شاخه نازكترین و بهترین »من میفرماید: چنین 22و23خداوند

بلندتریندرختسروخواهمگرفتورویقلهبلندترینكوهاسرائیلخواهم
نشاند.آنشاخه،درختیزیباوباشكوهخواهدشدكهشاخههاآورده،میوه
خواهدداد.همهنوعپرندهدرآنآشیانهخواهندكردوزیرسایهشاخههایش
پناهخواهندگرفت.24آنگاههمهخواهنددانستكهمن،خداوند،درختانبلند
راقطعمیكنمودرختانكوچکرارشدمیدهم؛درختسبزراخشکو
درختخشکراسبزمیكنم.منكهخداوندهستم،اینراگفتهاموانجام

خواهمداد.«

هرکسمسؤولگناهخودشاست

باردیگرخداوندبهمنپیغامیدادوفرمود:18
»چرامردمدرسرزمیناسرائیلاینضربالمثلرابكارمیبرندكه
غورهراپدرانخوردندودندانفرزندانشانكندشد؟3بهحیاتخودقسمكه
شمادیگردراسرائیلاینضربالمثلرابكارنخواهیدبرد،4چونجانهمه،
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1940 حزقیال18،17

پایانی  مجازات، درباره حزقیال پیشگویی  22:17و23
بیگانگان با یهودا قوم شدن همپیمان دارد. امیدبخش
نتیجهایجزیأسوسرخوردگی بهآنان، بستن امید و
نداشت.فقطخدامیتوانستبهآنانامیدحقیقیبخشد.
نشاندکه نازکیخواهد خداگفتکهشاخهظریفو
همانامسیحموعودباشد.فرمانرواییاوگسترشخواهد
یافتوملجاییخواهدبودبرایتمامکسانیکهنزداو
میآیند)ر.ش.اشعیا1:11(.اینپیشگوییباآمدنعیسی

مسیحبهتحققپیوست.
1:18بببرخیازمردمیهودافکرمیکردندکهدارند
بهعلت نه میشوند، مجازات اجدادشان گناهان بهخاطر
را باطل تصور این اینجا در حزقیال خودشان. گناهان

اثرات از اغلب ما که است درست میکند. رد بهکلی
گناهانیکهپیشینیانمامرتکبشدهاندرنجمیبریم،اما
خداهرگزمارابهخاطرگناهاندیگریمجازاتنمیکند؛
وبههمینترتیبنیزنمیتوانیمازاشتباهاتدیگرانبرای
توجیهگناهانخوداستفادهکنیم.هرکسدربرابرخدا
مسؤولاعمالخودشاست.مردمیهودافکرمیکردند
)9-5:18( اجدادشان درستکاری و عدالت بهخاطر که
زندهخواهندماند.اماخدابهآنهاگفتکهاینطورنیست؛
بودند، درستکار والدینی ناخلِف و شریر فرزندان آنان
با .)13-10:18( شد خواهند هالک جهت همین به و
اینحال،اگربهسویخدابازگردند،زندهخواهندماند

.)18-14:18(



برایداوریومحاكمهدردستمناست،چهجانپدران،چهجانپسران؛و
قانونمنبرایداوریاینست:هركهگناهكند،فقطخودشخواهدمرد.

5»كسیكهخوبوباانصافودرستكارباشد،6وبهكوههابرایپرستش
است، قاعدگیاش دوران در كه زنی با و نكند زنا نرود؛ اسرائیل بتهای
همبسترنشود؛7ظلمنكند؛گروبدهكاررابهاوبرگرداند؛مالمردمرانخورد،
بلكهگرسنگانراسیركندوبرهنگانرابپوشاند؛8قرضبدهدوسودنگیرد؛
ازستمدوریكندودرمورددیگراندرستوبدونغرضقضاوتنماید؛
9وخالصهتمامدستوراتوقوانینمرااطاعتكند،چنینشخصدرستكارو

نیكوكرداراستوبهیقینزندهخواهدماند.
10»ولیاگریکچنینشخصی،پسریستمپیشهویاآدمكشداشتهباشدو
مرتكبتماماینكارهایزشتبشود،11ونخواهدآناعمالنیکرابجا
آورد،بلكهبركوههابتپرستینماید؛همسرمرددیگریرااغفالكند؛12به
فقراومستمندانظلمكند؛مالمردمرابخورد؛گروبدهكارانراپسندهد؛
بتهارادوستبداردوآنهارابپرستد؛13ورباخوارباشد؛آیااینشخصزنده
خواهدماند؟بههیچوجه!اوبسببهمهكارهایزشتیكهانجامدادهاست،

خواهدمردوخونشبرگردنخودشخواهدبود.
14»ولیاگراینپسرگناهكارنیزپسریداشتهباشدكهتمامگناهانپدرش
زندگی پدرش روش برخالف و باشد خداترس بگیرد تصمیم و ببیند را
كند؛15برایپرستشبتهابهكوههانرود؛زنانكند؛16ظلمنكند؛گرونگیرد؛
بپوشاند؛ بلكهگرسنگانراسیركندوبرهنگانرا مالدیگرانرانخورد،
مرا قوانین و دستورات و نباشد رباخوار و نماید دستگیری را 17مستمندان
اطاعتكند،اوبسببگناهانپدرشنخواهدمرد،بلكهحتمًازندهخواهد
ماند.18اماپدرشبسببگناهانخودشخواهدمرد،چوننسبتبهدیگران
بیرحمبودهومالمردمراغصبكردهواعمالنادرستدرمیانقومانجام

دادهاست.
19»ممكناستبپرسیدكهچراپسربرایگناهانپدرشمجازاتنمیشود؟به
ایندلیلكهپسردرستكاروراستكرداربودهواحكاموقوانینمرااطاعت
نمودهاست.بنابراینحتمًازندهخواهدماند.20هركهگناهكند،خودشخواهد
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حزقیال18 1941

بسیار  یهودیان برای خانوادگی سنتهای  14:18ـ18
اهمیتداشت،اماخداآشکارابهمردمفرمودکهنبایداز
سنتگناهپیرویکنند.خانوادهماگرچهتأثیربهسزایی
ما باشد. اعمالمان تعیینکننده نباید دارد، ما زندگی در
میتوانیمتصمیمبگیریمکهگناهدیگرانراسرمشقخود

اگر باشند، گناهکار خانوادهتان اگر حتی ندهیم. قرار
خودتانتصمیمبگیریدبهخداایمانداشتهباشیدوازاو
اطاعتکنید،نجاتخواهیدیافت.بنابراینبهترآناست
کهمیراثروحانیجدیدیراآغازکنیمتااینکهبخواهیم

مطابقرسموسنت،کماکانبهگناهادامهدهیم.



مرد!نهپسربرایگناهانپدرشمجازاتخواهدشدونهپدربرایگناهان
پسرش.انسانخوبودرستكار،پاداشخوبیونیكوكاریخودراخواهد
یافتوانسانبدكردارنیزبهسزایاعمالخودخواهدرسید.21امااگرشخص
شروریازتمامبدیهاوگناهانخوددستبكشدومطیعاحكاموقوانینمن
گرددوراستیوانصافراپیشةخودسازد،بهیقینزندهمانده،نخواهدمرد.
22تمامگناهانگذشتهاوآمرزیدهخواهدشدوبسببراستكرداریاش،زنده

خواهدماند.«
23خداوندمیفرماید:»آیافكرمیكنیدكهمنازمردنشخصخطاكار،شاد

میشوم؟هرگز!شادیمندراینستكهاوازراههایبدخویشبازگرددو
زندهبماند.24امااگرشخصدرستكارعدالتراترکگویدومرتكبگناه
گرددومانندسایرگناهكارانرفتاركند،آیااوزندهخواهدماند؟البتهكه
نه!تمامخوبیهایگذشتهاشنادیدهگرفتهمیشودوبسببخیانتوگناهانی

كهكردهاست،خواهدمرد.
25»ولیشمامیگویید:»روشخداوندمنصفانهنیست!«ایقوماسرائیلبهمن
گوشدهید!آیامنبیانصافمیاشما؟26وقتیشخصخوبازدرستكاری
دستكشدوبهگناهرویآورد،یقینًاخواهدمرد؛اوبسببگناهانیكه
كردهاست،خواهدمرد.27واگرشخصبدكارازبدیهایشدستبكشدو
درستكاروباانصافگردد،جانخودرانجاتخواهدداد،28زیرابهوضعبد
خودپیبردهوتصمیمگرفتهاستكهازگناهانخوددستبكشدوزندگی

درستیرادرپیشبگیرد.بنابراین،اوزندهمانده،نخواهدمرد.
منصفانه خداوند »روش میگویید: اسرائیل قوم ای شما این، وجود 29»با
شما؟ روش یا است، غیرمنصفانه من روش آیا اسرائیل، قوم ای نیست!«
30ایبنیاسرائیل،منهریکازشمارامطابقاعمالتانداوریخواهمنمود.
باعث تا ازگناهانخوددستبكشید، توبهكنیدو دارید تافرصت پس
هالكتتاننگردد!31گناهانتانراازخوددورنماییدودلوروحیتازهدر
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1942 حزقیال18

23:18خداخدایمحبتاست،امادرعینحالعادل 
نیزهست.محبتکاملاوباعثمیشودنسبتبهکسانی
کهبهگناهانخوداعترافمیکنندرحیمورئوفباشد،
امااونمیتواندکسانیراکهتعمدًاگناهمیورزند،نادیده
بگیرد.شریرانهمازنظرجسمانیمیمیرندوهمازنظر
روحانی.خداازمرگآنهاشادماننمیشود،بلکهترجیح
میدهدبهسویاوبازگشته،اززندگیجاودانبهرهمند
شوند.بههمینشکل،مانیزنبایدازمصائبوبدبختیهای
بیایمانانشادشویم،بلکهبایدهرچهدرتوانداریمبهکار

بندیمتاآنانبهخداایمانآورند.

این مجازات بههنگام بچگانه پاسخی معمواًل  25:18
خدا واقع در اما نیست!« »منصفانه بگوییم: که است
اورازیر اینماهستیمکهاحکام کاماًلمنصفاست.
پاگذاشتهایم.خداوظیفهنداردمطابقتصوریکه»ما«
ازعدالتوانصافدرذهنداریمعملکند،بلکهاین
انصاف مورد در او معیارهای مطابق باید ماهستیمکه
بهدنبالراه بنابراینبیجهتدراحکامخدا عملکنیم.
مطابق بگـیرید تصمـیم عوض در بلـکه نگـردید، فرار

معیارهایاوزندگیکنید.



خودایجادكنید!ایقوماسرائیل،چرابایدهالکشوید؟32منازمرگشما
شادنمیشوم.پستوبهكنیدوزندهبمانید!«

مرثیهایبرایرهبراناسرائیل

خداوندفرمودكهبرایرهبراناسرائیلاینمرثیهرابخوانم:19
2»مادرتوكهبود؟اومادهشیریبودكهفرزندانشرامیانشیران
ژیانبزرگمیكرد!3اویكیازبچههایخودراتربیتكردتاشیریژیان
گردد.آنشیربچهشكاركردنراآموختوآدمخوارشد.4وقتیخبراوبه
گوشقومهارسید،آنهاشكارچیانخودرافرستادندواورادردامانداختندو

بهزنجیركشیده،بهمصربردند.
5»وقتیمادرشازاوقطعامیدكرد،یكیدیگرازبچههایخودراگرفتواو
راتربیتنمودتاشیرینیرومندگردد.6وقتیاوبزرگشد،شكاركردنرا
آموختوآدمخوارشدورهبرشیرانگردید.7اوكاخهاراخرابوشهرهارا
ویرانكرد.مزرعههارابایرنمودومحصوالتشانراازبینبرد.مردمهمهاز
شنیدنغرشاو،بهخودمیلرزیدند!8پسقومهایجهانازهرسوبراوهجوم
آورده،بهدامشانداختندواسیرشكردند.9سپساورابهزنجیركشیدندودر
قفسگذاشتندوبحضورپادشاهبابلبردند.درآنجااوراتحتمراقبتنگه

داشتندتاباردیگرغرششدركوههایاسرائیلشنیدهنشود.
10»مادرتوهمچوندرختانگوریبودكهدركنارنهرآب،دراثرآب
فراوان،همیشهتروتازهوپرشاخوبرگبود.11شاخههایقویومحكمآن
برایعصایسالطینمناسببود.آندرختازدرختاندیگربلندترگردید
بحدیكهازدورجلبتوجهمیكرد.12امادستانیخشمگین،آندرخترا
ریشهكنكرده،برزمینانداخت.بادشرقیشاخههاینیرومندشراشكست
وخشکكردوآتش،آنهاراسوزاند.13اكنونآندرختدربیابانكاشته
شدهاست،درزمینیخشکوبیآب!14ازدرونمیپوسدومیوهاشازبین
میرود،وازآنیکشاخهمحكمنیزبرایعصایسالطینباقینمیماند.«

اینیکمرثیهاستوبارهاسرودشدهاست!
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حزقیال19،18 1943

از  پیامهایش از بسیاری انتقال در حزقیال  1:19بب
مثالاستفادهمیکرد.اوبابهکاربردنمثالمادهشیرو
بچههایش،کنجکاویمخاطبینخودرابرانگیخت.ماده
از نیزدوتن بچهشیر بود،ودو شیرمظهرقومیهودا
پادشاهانیهودابودند.بچهشیراولیهوآحازپادشاهبود
کهدرسال609ق.م.توسطنکوفرعونمصربهاسارت
بردهشد.بچهشیردومنیزیایهویاکینپادشاهبودکهدر
اسارتبهسرمیبرد)2پادشاهان8:24بب(،یاصدقیای

پادشاهکهدرآیندهنزدیکاسیرمیشد.اینمثالنشان
میدادکهبراییهوداهیچامیدینبودکهبهزودیازتبعید
نزدیک بهشهر بابلکه ازسپاهیان بتواند یا بازگردد

میشدند،بگریزد.
11:19و12حتیقدرتسیاسیونظامیپادشاهانیهودا
همنمیتوانستاینسرزمینرانجاتدهد.بادنیرومند
شرقیکههماناسپاهیانبابلبود،آنهارامانندشاخههای

درختمومیبریدودورمیانداخت.



یادآوریطغیاناسرائیل

هفتسالوپنجماهودهروزازتبعیدمامیگذشت،كهعدهایاز20
رهبراناسرائیلآمدندتاازخداوندهدایتبطلبند.ایشانمقابلمن

نشستندومنتظرجوابماندند.
2آنگاهخداونداینپیغامرابهمنداد:

3»ایانسانخاكی،بهرهبراناسرائیلبگوكهخداوندچنینمیفرماید:
»چگونهجرأتكردهایدكهبیاییدوازمنهدایتبطلبید؟بهحیاتخودقسم

كههدایتیازمننخواهیدیافت!
4»ایانسانخاكی،ایشانرامحكومكن.گناهاناینقومرا،اززمانپدرانشان

تاكنون،بیادشانبیاور.5و6بهایشانازقولمنچنینبگو:
آشكار ایشان بر مصر در را خود و كردم انتخاب را اسرائیل قوم »وقتی
ساختم،برایآنانقسمخوردمكهایشانراازمصربیرونآورده،بهسرزمینی
بیاورمكهبرایایشاندرنظرگرفتهبودم،یعنیبهسرزمینیكهشیروعسل

درآنجاریستوبهترینجایدنیاست.
7»پسبهایشانگفتمكهبتهاینفرتانگیزوموردعالقهشانراازخوددور
نسازند،زیرامنخداوند، باپرستشخدایانمصرینجس را كنندوخود
خدایایشانهستم.8اماآنانیاغیشده،نخواستندبهمنگوشفرادهندو
ازپرستشبتهایخودوخدایانمصردستبكشند.پسخواستمكهخشمو
غضبخودراهمانجادرمصربرایشاننازلكنم.9و10امابرایحفظحرمت
نامخود،اینكاررانكردم،مبادامصریهاخدایاسرائیلراتمسخركرده،
بگویندكهنتوانستایشانراازآسیبوبالدورنگاهدارد.پسدربرابر
بیابان به و آوردم بیرون مصر از را اسرائیل خود قوم مصریها، چشمان
هدایتكردم.11درآنجااحكاموقوانینخودرابهایشاناعطانمودمتامطابق
آنهارفتاركنندوزندهبمانند؛12وروزَسَبترابهایشاندادمتادرهفتهیک
روزاستراحتكنند.اینعالمتیبودبینمنوایشان،تابهیادآورندكهاین

منهستمكهایشانراتقدیسوجداكرده،قومخودساختهام.
13»امابنیاسرائیلدربیاباننیزازمناطاعتنكردند.آنانقوانینمرازیرپا
گذاشتندوازاحكامحیاتبخشمنسرپیچیكردند،وحرمتروزسبترا
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1944 حزقیال20

1:20ببحزقیالدراینجاچشماندازیکلیازتاریخ 
طغیاناسرائیلارائهمیدهد.تأکیددراینجابرتالشخدا
استبرایبازگرداندنقومبهسویخود،ونیزبراین
واقعیتکهقوماسرائیلخودمسؤولمجازاتهاییاست

کهمتحملشدهودرآیندهنیزخواهدشد.
12:20خداروزَسبَـّترادرآغازخلقتتعیینکرد

را آنها اینکه از باشد نشانهای تا سپرد یهودیان به و
؛ 11-8:20 )خروج است رهانیده و کرده خلق او
تثنیه12:5-15(.روزسّبتنهیکوظیفهدشوار،بلکه
هدیهایبودازطرفخداییپرمحبت.اماقومبهکرّات
توجهی خود خدای به و ساختند بیحرمت را آن

ننمودند.



نگاهنداشتند.پسخواستمكهخشموغضبخودراهمانجادربیابانبرایشان
نازلكنمونابودشانسازم.14امابازبرایحفظحرمتنامخود،ازهالک
كردنایشانصرفنظرنمودم،مبادااقوامیكهدیدندمنچگونهبنیاسرائیل
راازمصربیرونآوردم،بگویند:»چونخدانتوانستازایشانمحافظتكند،
ایشانراازبینبرد.«15امادربیابانقسمخوردمكهایشانرابهسرزمینی
كهبهآناندادهبودم،نیاورمبهسرزمینیكهشیروعسلدرآنجاریستو
بهترینجایدنیاست.16زیراازاحكاممنسرپیچیكرده،قوانینمراشكستند
وروزسبترابیحرمتكرده،بسویبتهاكشیدهشدند.17باوجوداین،بر
آنانترحمنمودموایشانرادربیابانبطوركاملهالکنكردموازبین

نبردم.
18»بنابراین،دربیابانبهفرزندانایشانگفتم:»بهراهپدرانخودنرویدوبه
سننآنهاعملنكنیدوخودراباپرستشبتهایایشاننجسنسازید،19چون
خداوند،خدایشما،منهستم؛پسفقطازقوانینمنپیرویكنیدواحكام
مرابجاآورید؛20وحرمتروزهایسبترانگاهدارید،زیراروزسبت،نشان

عهدبینماستتابیادتانآوردكهمنخداوند،خدایشماهستم.«
21»امافرزندانایشانهمنافرمانیكردند.آنانقوانینمراشكستندوازاحكام
حیاتبخشمنسرپیچیكردندوحرمتروزسبترانیزنگاهنداشتند.پس
خواستمكهخشموغضبخودراهمانجادربیابانبرایشاننازلكنموهمه
راازبینببرم.22امابازهمبرایحفظحرمتنامخوددرمیاناقوامیكه
قدرتمرابههنگامبیرونآوردنبنیاسرائیلازمصردیدهبودند،ایشانرا
ازبیننبردم.23اماهمانزمانكهدربیابانبودند،قسمخوردمكهایشانرا
درسراسرجهانپراكندهسازم،24زیرااحكاممرابجانیاوردندوقوانینمرا
شكستندوروزسبترابیحرمتكرده،بسویبتهایپدرانشانبازگشتند.
25پسمننیزاجازهدادمقوانینواحكامیراپیرویكنندكهحیاتدرآنها
نبود.26بلی،گذاشتمفرزندانخودرابعنوانقربانیبرایبتهایشانبسوزانندو
بااینكار،خودرانجسسازند.بدینترتیبایشانرامجازاتكردمتابدانند

كهمنخداوندهستم.
27و28»ایانسانخاكی،بهقوماسرائیلبگوكهوقتیپدرانشانرابهسرزمین
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آشکارا  اسرائــیل تاریخ آغاز در خـدا  23:20و24
داد هشـدار ایشـان به نااطـاعتی عواقب مورد در
کردند، نااطـاعتی مردم وقتی .)26-23:26 )الویان
کنند تجربه را ویرانگر عواقب این داد اجازه خدا
و است مسألهایجدی متوجهشوندکهگناهانشان تا
مجازاتدرپیدارد.مانیزاگربخواهیمبهدورازخدا

چنین انتظار باید کنیم، زندگی خودمان برای تنها و
عواقبویرانگریراداشتهباشیم.اگربدانیمکهحتی
از باشدکهخدا نیزممکناستوسیلهای دردورنج
طریقآنمارابهسویخودمیخواند،شایدمشکالت
سر بر را ما شود، دیر آنکه از قبل بتواند مصائب و

عقلآورد.



موعودآوردم،درآنجانیزبهمنخیانتورزیدند،چونرویهرتپةبلندو
زیرهردرختسبز،برایبتهاقربانیمیكردندوبخورمیسوزاندند؛عطرو
بخورخوشبووهدایاینوشیدنیخودرامیآوردندوبهآنهاتقدیممیكردند،
وبااینكارها،خشممرابرمیانگیختند.29بهایشانگفتم:»اینمكانبلندكه
برایقربانیبهآنجامیروید،چیست؟«بههمینجهتتابحالآنمحلرا

مكانبلندمینامند.«
30آنگاهخداوندفرمودكهبهآنانیكهنزدمنآمدهبودند،ازجانباوچنین

بگویم:
»آیاشمانیزمیخواهیدمانندپدرانتان،بابتپرستی،خودرانجسسازید؟
31شماهنوزهمبرایبتهاهدیهمیآوریدوپسرانكوچکخودرابرایآنها
قربانیكرده،میسوزانید؛پسچگونهانتظارداریدكهبهدعاهایشماگوش
دهموشماراهدایتنمایم؟بهحیاتخودقسمكههیچهدایتوپیغامیبه

شمانخواهمداد.
مثل میخواهید شما شد. نخواهد عملی هرگز فكرتانهست، در 32»آنچه
33به بپرستید. را وسنگی بتهایچوبی آنها، مانند و مجاورشوید قومهای
حیاتخودسوگندكهمنخود،بامشتیآهنینوقدرتیعظیموباخشمی
برافروخته،برشماسلطنتخواهمنمود!34باقدرتوقهریعظیم،شمارااز
سرزمینهاییكهدرآنجاپراكندههستید،بیرونخواهمآورد.35و36شمارابه
بیابانامتهاآورده،درآنجاشماراداوریومحكومخواهمنمود،همانگونه
ومحكوم داوری بیابان در ازمصر، بیرونآوردن از راپس پدرانتان كه
كردم.37شمارابدقتخواهمشمردتافقطعدهكمیازشمابازگردند،38و
بقیهراكهیاغیاندوبهمنگناهمیكنند،ازمیانشماجداخواهمنمود.ایشان
راازسرزمینهاییكهدرآنهاتبعیدشدهاندبیرونخواهمآورد،ولینخواهم
گذاردواردسرزمیناسرائیلگردند.وقتیاینهااتفاقافتاد،خواهیددانست

كهمنخداوندهستم.

30:20
داور19:2
30:20

داور19:2

31:20
مز39-37:106

31:20
مز39-37:106

34:20
مراثی4:2
34:20

مراثی4:2
35:20

تث10:32
1قرن10-5:10

35:20
تث10:32

1قرن10-5:10

38:20
مز11:95

حز22-17:34
حب3:4

38:20
مز11:95

حز22-17:34
حب3:4

1946 حزقیال20

آن  در آلودهکننده ماده ذرهای حتی که آبی  30:20
باشد،آلودهاست.بههمینترتیب،مانیزوقتینجاسات
وآالیشهایایندنیاراکههماناارزشهایغیراخالقی
آناستمیپذیریم،زندگیخودرابهایننجاساتآلوده
میسازیم.اگرپولرادوستداشتهباشیم،حریصخواهیم
شد.اگرشهوتداشتهباشیم،ازنظرجنسیفاسدخواهیم
شد.آری،پاکومنزهماندندردنیاییفاسدسختاست.
امااگرقلبمانازروحالقدسکهروحپاکخدااستپر
باشد،دیگرجاییبرایآلودگیونجاستباقینخواهد

ماند)ر.ش.تیطس15:1و16(.

35:20و36خداتصمیمگرفتکاریکندکهقومش
آنقدردربیابانسرگردانباشندتاسرانجامتمامیافراد
یکنسلبمیرند،زیرامیخواستازاینطریققومخود
راپاکوطاهرسازد)اعداد26:14-35(.اودراینجانیز
وعدهمیدهدکهقومراباردیگردرراهاسارتبابلاز
آنها اینطریق از تا عبوردهد بیابانیخشکووسیع
از وفادارانه که کسانی فقط سازد. خالص و تصفیه را
خداپیرویمیکنندقادرخواهندبودبهسرزمینخودباز
گردند.هدفازاینتصفیهاینبودکهقوماحیاگردند

ونجاتیابند.



39»امااگراصرارداریدكهبهبتپرستیخودادامهدهید،منمانعشمانمیشوم!
ولیبدانیدكهپسازآن،مرااطاعتخواهیدنمودودیگرناممقدسمرابا
تقدیمهدایاوقربانیبهبتها،بیحرمتنخواهیدساخت.40زیرادراورشلیم،
رویكوهمقدسمن،همهاسرائیلیهامراپرستشخواهندنمود.درآنجااز
شماخشنودخواهمشدوقربانیهاوبهترینهدایاونذرهایمقدسشمارا
هدایای همچون برایم بازگردانم، تبعید از را شما 41وقتی پذیرفت. خواهم
خوشبوخواهیدبودوقومهاخواهنددیدكهدردلورفتارشماچهتغییر
بزرگیایجادشدهاست.42زمانیكهشمارابهوطنخودتانبازگردانم،یعنی
بهسرزمینیكهوعدهآنرابهپدرانتاندادم،خواهیددانستكهمنخداوند
هستم.43آنگاهتمامگناهانگذشتةخودرابیادآورده،بسببهمةكارهای
زشتیكهكردهاید،ازخودمتنفرخواهیدشد.44ایقوماسرائیل،وقتیباوجود
تمامبدیهاوشرارتهایتان،بخاطرحرمتنامخود،شمارابركتدهم،آنگاه

خواهیددانستكهمنخداوندهستم.«
45سپساینپیغامازجانبخداوندبهمنرسید:

46»ایانسانخاكی،بسویاورشلیمنگاهكنوكالممرابضدآن،وبضد
دشتهایپوشیدهازجنگلجنوب،اعالمنما.47دربارهآننبوتنماوبگو
كهایجنگلانبوه،بهكالمخداوندگوشبده!خداوندمیفرماید:»مندر
توآتشیمیافروزمكهتمامدرختانسبزوخشکتورابسوزاند.شعلههای
مهیبآنخاموشنخواهدشدوهمهمردمحرارتآنرااحساسخواهند
كرد.48آنگاههمهخواهنددانستكهمن،خداوند،آنراافروختهاموخاموش

نخواهدشد.«
49گفتم:»ایخداوند،آنهابهمنمیگویـندكهچـرابامعماباایشـانسخن

میگویم!«
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39:20اسرائیلیانبتمیپرستیدندودرعینحالبرای 
خداهمقربانیمیگذراندند.مااغلبفکرمیکنیمکهبه
چیزیاعتقادداشتنالاقلبهترازبیاعتقادیوالمذهب
بودناست.شایدزندگیمانمملوازگناهباشد،امابهخود
میگوییمکه»خوب،منحداقلبهکلیسامیروم.خدااز
اینتالشمنخشنودخواهدشد.«اماخداتمامزندگی
مارامیخواهد،نهصرفًابخشکوچکیازآنرا.هرقدر
همآیینومراسممذهبیبهجاآوریمیافداکاریوایثار
کنیم،اگراعمالمانکماکانگناهآلودباشدبرایخداهیچ

ارزشینداردونمیتواندگناهراجبرانکند.
از بسیاری بود. مأیوس و خشمگین حزقیال  49:20
اسرائیلیهاشکایتمیکردندکهاوفقطبامعماباایشان

گفتههایشگوش به جهت همین به و میگوید، سخن
نمیدادند.مانیزهرقدرهمکهکارمانمهمیاخدمتمانحائز
اهمیتباشد،بازگاهدرزندگیلحظاتیخواهدبودکهیأس
ونومیدیبهسراغمانمیآید.ظاهرًاخدابهشکایتحزقیال
ترتیباثرنداد،بلکهدرعوضپیغامدیگریبهاودادتا
اعالمکند.آیاچیزیهستکهشمارامأیوسکردهباشد؟
آیاتابهحالشدهاحساسکنیدکهبیشازایننمیتوانید
به بهجاییأس،کماکان مواقع اینگونه ادامهدهید؟در
او ادامهدهید. ازشماخواستهاست انجامکاریکهخدا
وعدهدادهاستکهبهکسانیکهبهاووفادارندپاداشدهد
)مرقس13:13(.درمانخدابراییأسوناامیدیاغلباین

استکهمأموریتدیگریرانیزبهمامحولسازد.



بابلبهیهوداحملهخواهدکرد

خداوندبهمنفرمود:21
»ایانسانخاكی،روبسویاورشلیمنموده،كالممرابضدمملكت

اسرائیلوخانهخدااعالمنما!3بگوكهخداوندچنینمیفرماید:
»ایاسرائیل،منعلیهتوهستم.منشمشیرخودراازغالفبیرونكشیده،
ساكنانتراخوبوبد،بهیكساننابودخواهمنمود.4شمشیرمندرسراسر
همه 5آنگاه برد. بینخواهد از را مردم همه تاشمال، ازجنوب مملكت،
خواهنددانستكهمن،خداوند،شمشیرخودرابدستگرفتهاموتازمانیكه

مقصودخودراعملینسازم،آنراغالفنخواهمنمود.
6»ایانسانخاكی،درنظرمردمآهونالهكن!باغمواندوهیجانكاهآه
بكش!7اگرازتوبپرسندكهچراآهمیكشی،بگوكهآهونالهات،بسبب
خبرهولناكیاستكهخداونددادهاست.باشنیدناینخبر،بنددلهاپاره
خواهدشدوهولوهراسبرهمهمستولیخواهدگشت؛دستهاسستو
زانوهالرزانخواهدگردید.بگوكهروزهالكتوسیاهیایشاننزدیک

استوداوریهایمنواقعخواهدشد.«
8خداوندفرمود:

آماده و تیز بگوكهشمشیری مردم به نبوتكن! انسانخاكی، 9و10»ای
میشودتامردمرابكشد!شادمانیازبینخواهدرفت،زیراقوممناحكام
مراخوارشمردهاست.11بلی،شمشیرراصیقلمیدهندتابتوانازآناستفاده
كرد.اینشمشیرتیزوصیقلیشدهرابهدستقاتلمیسپارند.12ایانسان
خاكی،زارزارگریهكنوبرسرخودبزن،چونآنشمشیرآمادهشدهتاقوم
مناسرائیلوتمامبزرگانشراهالکسازد.13منقومخودراامتحانمیكنم؛

واگرتوبهنكنند،همةاینبالیارابرسرشانخواهمآورد.
14»ایانسانخاكی،نبوتكن؛پیغاممرااعالمنما؛محكمدستبزن!شمشیر
رابرداروباتهدید،دوسهبارباالیسرتحركتبدهتانشاندهیكهچه
كشتاربزرگیدرانتظاراینقوماست!15بگذاردلهایشانازترسفروریزد.
چونبرهردروازهایبرقشمشیردیدهمیشود.بلی،شمشیرهمچونبرق
راست از شمشیر، 16ای است! شده تیز كشتن، برای و میدرخشد آسمان
بزن!ازچپبزن!هرجامیخواهیبرو!هرچهمیخواهیبكن!17بلی،منبا
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1:21ببپیغامکوتاهیکهدر45:20-49آمده،پیش 
مجازات از که 21 فصل پیغام چهار بر است درآمدی
فاسد زیرا شد خواهد نابود شهر میدهد. خبر اورشلیم
را نجس اشیاء یهود، قوانین مطابق بود. شده نجس و

میبایستبرایپاکشدنازمیانآتشعبورداد)ر.ش.
اعداد22:31و23؛مزمور10:66؛امثال3:17(.هدفاز
مجازاتخدا،تطهیروپاکسازیمااست.ونابودینیز

اغلبجزئیازهمینروندپاکسازیاست.



غضب،دستهایخودرابهمخواهمزدوشمارامجازاتخواهمنمود.آنگاه
خشممفروخواهدنشست!«

18سپسخداوندفرمود:
19و20»ایانسانخاكی،نقشهایبكشوبررویآندوراهرسمكن،یكی
بسویاورشلیمدریهودا،ودیگریبسویربهكهشهرعمونیاناست.پادشاه
بابلشمشیربدستازآنراههاخواهدآمد.عالمتینیزبرسرایندوراهی
كهازبابلآغازمیشود،نصبكن.21زیرابزودیپادشاهبابلبرسردوراهی
خواهدایستاد.اوبرایآنكهبداندبهاورشلیمحملهكندیابهربه،فالخواهد
گرفتوباتیرهایتركشخود،قرعهخواهدانداختوبرایبتهاقربانی
بایدبرود. بهكدامراه ببیند تا باجگرقربانیهافالخواهدگرفت كرده،
22تیرهابهاونشانمیدهدكهبایدبسویاورشلیمبرود!پساووسپاهیانشبا
غریوجنگ،برایكشتاربراهمیافتند.ایشاندربرابردروازهها،منجنیقهابرپا
كردهوبرایتصرفشهر،سنگرهاوبرجهاخواهندساخت.23اهالیاورشلیم
نمیتواننداینراباوركنند،چونبابابلپیماناتحادبستهاند!اماپادشاهبابل
فقطبهاینمیاندیشدكهمردماورشلیمطغیانكردهاند.پساوخواهدآمدو

ایشانراشكستخواهدداد.«
24خداوندفرمود:»تقصیراتشماآشكاراستوخطایاوگناهانتاندرهمه

كارهاورفتارتان،بهچشممیخورد.حال،وقتمجازاتشمارسیدهوبه
تبعیدخواهیدرفت.

است. رسیده فرا نیز تو نهایی مجازات روز اسرائیل، پادشاه ای تو 25»و
26عمامهوتاجراازسرتبردار.ازاینپس،دیگرچیزیبهترتیبسابق
باقینخواهدماند؛فقراسربلندخواهندشدوثروتمندانپستوسرافكنده!
27مناینسلسلهسلطنتیراساقط،ساقط،ساقطخواهمنمودودیگرسربلند
نخواهدكردتازمانیكهوارثحقیقیآنظاهرشود.آنگاههمهچیزرابه

ویخواهمبخشید.
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حزقیال21 1949

 
19:21ـ23درسال589ق.م.دوقومیهوداوعّمونبا
یکدیگرپیمانصلحبستندوبرضدبابلباهممتحدشدند.
حزقیالاینپیغامراخطاببهتبعیدیهاییاعـالمکرد
کهباشنیدناینخبردوبـارهبهبازگشتقریبالوقـوع
بهسرزمینمادریخودامیدوارشدهبودند.حزقیالگفت
کهپادشاهبابلبرایسرکوبیاینطغیان،سپاهیانخود
رابهآنمنطقهخواهدفرستاد.اودرمسیرخودازشمال،
عمون پایتخت ربّه، به یکی که راهی دو یک سر بر
توقف یهودا، پایتخت اورشلیم، به دیگری و میرفت

را شهر کدام اینکه میان باید بابل پادشاه کرد. خواهد
نابودکند،تصمیممیگرفت.نبوکدنصردرستهمانطور
کهحزقیالپیشگوییکردهبود،بهسراغاورشلیمرفتو

آنرابهمحاصرهدرآورد.
27:21درزبانعبریبرایتأکیدبریکمطلب،بهجای
آنکهازعالمتتعجباستفادهکنند،کلمهموردنظررا
در ساقط کلمه تکرار ترتیب، بدین میکردند. تکرار
اینجابیانگراینواقعیتاستکهپایاننظامکهنه،یعنی

دنیابهصورتکنونیآن،حتمیاست.



28»ایانسانخاكی،دربارهعمونیهانیزنبوتنما،زیراكهقوممرابههنگام
سختیتمسخركردند.بهایشانچنینبگو:

»شمشیرمنعلیهشمانیزازغالفبیرونكشیدهشدهاست!شمشیرمنتیز
وصیقلیشدهومثلبرقآسمانمیدرخشد.29فالگیرانوجادوگرانوانبیای
دروغین،بهدروغبهشماوعدهرهاییازدستپادشاهبابلرادادهاند.شما
گناهكاریدوهمراهشروراندیگرهالکخواهیدشد.روزداوریومجازات
نهاییشمافرارسیدهوشمشیربرگردنشمافروخواهدآمد!30آیاپیش
ازمجازاتشما،شمشیرخودراغالفكنم؟نه!منشمارادرزادگاهتان
مجازاتخواهمنمود.31آتشخشمخودرابرشمافروخواهمریختوبرآن
خواهمدمیدتامشتعلترگردد.شمارابدستمردمانیوحشیوبیرحمكه
درویرانكردنماهرند،تسلیمخواهمنمود.32شمابرایآتش،هیزمخواهید
شدوخونتاندرسرزمینخودتانخواهدریختودیگركسیشمارابیاد

نخواهدآورد،زیرامنكهخداوندهستم،اینراگفتهام.«

خدابهگناهاناورشلیماشارهمیکند

پیغامیدیگرازجانبخداوندبرمننازلشد:22
2»ایانسانخاكی،اهالیجنایتكاراورشلیمرامحكومكن!گناهان

كثیفشانراآشكارااعالمنما!3بگوخداوندچنینمیفرماید:
»ایشهرجنایتكارانكهمحكوموملعونهستی،ایشهربتهاكهنجسو
تو بنابراین،روزهالكت است! بتپرستی و آدمكشی تو 4گناه آلودهای،
نزدقومهایجهان را تو فرارسیدهاست؛ پایانزندگیات نزدیکشدهو
مسخرهورسواخواهمنمود.5ایشهربدناموسركش،قومهایدورونزدیک

تورابهبادمسخرهخواهندگرفت.
استفاده آدمكشی برای قدرتخود از اورشلیم در اسرائیل بزرگان 6»تمام
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1950 حزقیال22،21

28:21عّمونیهاواسرائیلیهامعمواًلباهمدشمنبودند. 
خدابهاسرائیلیهاگفتهبودکهبااقوامبیگانههمپیمان
نشوند،امایهوداوعّمونبرخالفدستورخدادرسال
589ق.م.باهممتحدشدند.خدانخستیهودارامجازات
به نه میکرد، مجازات را عمونیها نیز اکنون و کرد،
اینعلتکهبایهوداهمپیمانشدهبودند،بلکهچونبا

مشاهدهنابودییهوداشادمانگشتند.
چرا اورشلیم که میدهد توضیح 22 فصل  1:22
مجازاتخواهدشد)2:22-16(،وچطور)22-17:22(،
بود خواهد کسانی چه متوجه عمدتًا مجازات این و

.)31-23:22(

6:22ـ13رهبرانوبزرگانقومبهویژهبهخاطروضعیت
اخالقیقوممسؤولبودندزیراخداآنهاراانتخابکرده
نیز امروزه مطلب همین کنند. رهبری را مردم تا بود
بعضی متأسفانه 1:3و2(. یعقوب )ر.ش. است صادق
از بسیاری مرتکب اخیر سالهای در مسیحی رهبران از
است. شده اشاره آنها به اینجا در که شدهاند گناهانی
بهحمالت مادرروزگاریزندگیمیکنیمکهشیطان
برای باید حتمًا بنابراین میزند. دست بیسابقهای
نماییم. حمایتشان طریق این از و کنیم دعا رهبرانمان
رهبراننیزالزماستمسؤولیتپذیرباشندوبرایتداوم

درمسیرروحانیخود،ازدیگرانکمکبگیرند.



میكنند.7دراینشهر،پدرومادراحترامیندارند؛غریبانمظلوممیشوندو
یتیمانوبیوهزنانموردظلموستمقرارمیگیرند؛8اماكنمقدسمراخوار
میشمارندوحرمتروزهایسبترانگاهنمیدارند؛9مردمرابهناحقزندانی

ومحكومبهمرگمیكنند!
»برهركوهی،بتخانهایدیدهمیشود؛شهوتپرستیوناپاكیدرهمهجا
بهچشممیخورد؛10عدهایبازنپدرخودزنامیكنندبعضیدیگربازن
خوددردورهقاعدگیاشهمبسترمیشوند!11زنابازنهمسایه،باعروسو
باخواهرناتنی،امریعادیورایجگشتهاست.12اینشهرپراستازآدم
كشیهایمزدور،رباخوارانوآنانیكهبزورمالمردمراغصبمیكنندو

میخورند.ایشانمراكاماًلبهفراموشیسپردهاند.
13»پسحال،منبهاینسودهاینامشروعوخونریزیهاپایانمیدهم!14آیا
تصورمیكنیددرروزداوریمن،تابوتوانیدرایشانباقیبماند؟من،
خداوند،اینسخنانراگفتهاموآنهاراعملیخواهمساخت!15ایشانرادر
سراسرجهانپراكندهخواهمكردوشرارتهاوگناهانیراكهدرمیانایشان
است،ازبینخواهمبرد.16آنهادرمیانقومهابیآبروخواهندشدتابدانند

كهمنخداوندهستم.«
17سپسخداوندفرمود:

18و19و20»ایانسانخاكی،قوماسرائیلمانندتفالهبیارزشیهستندكهپساز
ذوبنقرهباقیمیماند.آنانمسوروی،آهنوسربهستندكهدركوره
ازنقرهجدامیشود.چونتفالههایبیارزشیهستند،ازاینرومنایشانرا
بهكورةزرگریخوددراورشلیمخواهمآوردتاباآتشخشمخودذوبشان
كنم.21آتشخشمخودرابرآنانخواهمدمید،22وهمچوننقره،دركورة
آتشگداختهخواهندشدتابدانندكهمن،خداوند،خشمخودرابرایشان

افروختهام.«
23باردیگرخداوندبامنسخنگفتوفرمود:

24»ایانسانخاكی،بهقوماسرائیلبگوكهسرزمینشانناپاکاستوازاینرو
منخشمخودرابرایشانفروخواهمریخت.25بزرگانشانتوطئهمیچینندو
همچونشیریكهغرشكنانشكاررامیدرد،بسیاریرامیكشند،اموالمردم
راغصبمیكنندوازراهزوروتجاوز،ثروتمیاندوزندوباعثافزایش
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حزقیال22 1951

17:22ـ23فلزاتقیمتیرادرآتشحرارتمیدهند 
وقتی زدودهشود. ناخالصیهایشان و تاگداختهگردند
فلزحرارتمیبیند،تفالههایآن)یعنیناخالصیها(به
بر ناخالصیهارا این فلِزمذابمیآید؛آنوقت سطِح

میدارندودورمیریزند.هدفازحملهبهاورشلیمنیز
تصفیهمردمبود،منتهیدرجریاناینفراینِدتصفیهمعلوم
شدکهمردِمشهربهسـانتفالهایبیارزش،بههیچکاری

نمیآیندوبهکلیبیارزشاند.



بیوهزنانمیگردند.26كاهنانشاناحكاموقوانینمرامیشكنند،خانه شمار
مقدسمرانجسمیسازند؛فرقیبینمقدسونامقدسقائلنمیشوند؛فرق
میاننجسوطاهرراتعلیمنمیدهندوحرمتروزسبترانگاهنمیدارند.
بههمینجهت،ناممقدسمندرمیانآنهابیحرمتشدهاست.27رهبرانشان
مانندگرگشكارخودرامیدرندوبراینفعخوددستبهجنایتمیزنند،
28انبیایشانازفكرخودرؤیاهاییتعریفمیكنندوبهدروغمیگویندكه
پیامهایشانازجانبخداونداست؛حالآنكهمنحتیكلمهاینیزباایشان
نشود، دیده آن زشتی تا میپوشانند را گناهان كار، این با نگفتهام. سخن
همانگونهكهدیوارراباگچمیپوشانند.29حتیمردمعادینیزمالیكدیگر
اشخاص اموال و میكنند غارت ظالمانه را نیازمندان و فقرا میخورند، را

غریبوبیگانهرابابیانصافیازدستشانمیگیرند.
30»امامنكسیراجستجومیكردمكهباردیگردیوارعدالترادراین
سرزمینبناكند؛كسیرامیجستمكهبتوانددرشكافدیوارشهربایستدتا
بههنگامریزشغضبمن،ازشهردفاعكند.ولیكسیرانیافتم!31بنابراین،
خشمخودرابرآنهاخواهمریختودرآتشغضبخودهالكشانخواهم

ساخت،وآنهارابهسزایهمهگناهانشانخواهمرساند.«

مثلیدرموردزنا

باردیگرخداوندبامنسخنگفتوفرمود:23
2و3»ایانسانخاكی،دوخواهربودندكهدرجوانیدرمصربه
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1952 حزقیال23،22

راپاکو  داشتندپرستشخدا 26:22کاهنانوظیفه
به را کردن زندگی درست نحوه و دارند نگاه خالص
مردمتعلیمدهند.اماخدارفتهرفتهبرایآنانبهمسألهای
بود.آناندیگرحرمتروزسّبترا تبدیلشده عادی
نگاهنمیداشتندوازتعلیمدادنبهمردمسربازمیزدند.
بهوظایفینیزکهخدابهایشانمحولکردهبود،عمل
اگر .)23:44 حزقیال ؛ 10:10و11 )الویان نمیکردند
و تکراری بهصورتکاری نیز ما برای انجامکارخدا
پیشپاافتادهدرآید،اینبهاینمعنااستکهآنحرمتی

راکهشایستهخدااستبرایاوقائلنیستیم.
نه اینجابهآناشارهشده 28:22ـ30دیواریکهدر
مردمی از متشکل است دیواری بلکه سنگی، دیواری
شدهاند. متحد هم با شرارت و بدی برضد که وفادار
هیچ زیرا بود، فروپاشی حال در عدالت« »دیوار این
کسنبودکهبتواندمردمرامجددًابهسویخداهدایت
دیوار این تعمیر جهت نیز بیهودهای تالشهای کند.

تشریفات و مراسم اجرای نظیر میگرفت، صورت
در ریشه خدا کالم بهجای که پیغامهایی یا مذهبی
گچ مانند فقط اینها اما داشت؛ مردم خیالپردازیهای
بود این مردم واقعی نیاز میپوشاند. را رویمشکالت
کهزندگیشانراازنوبسازند.مانیزوقتیفقطتظاهر
مطابق درعمل ولی داریم رادوست میکنیمکهخدا
را گناهانمان روی صرفًا نمیکنیم، زندگی او فرامین
بهطرزی است ممکن عاقبت که گناهانی میپوشانیم،
غیرقابلمرمتبهزندگیمانلطمهزند.بنابراینهرگز
ازمذهببرایسرپوشگذاشتنبرگناهانتاناستفاده
نکنید،بلکهمطابقاصولکالمخدازیستکنیدوازاین

طریقزندگیخودرابازسازینمایید.
1:23ببحزقیالتوضیحدرمورددالئلمجازاتقوم
راباتمثیلیدیگرادامهمیدهد.اودوحکومِتشمالیو
جنوبیرابهدوخواهرتشبیهمیکندکهخودراغرقزنا
وفسقوفجورساختهاند.اهالیمغروراورشلیمخودرا



زناكاریوروسپیگریكشاندهشدند.4نامخواهربزرگتر،اهوله،ونامخواهر
كوچكتراهولیبهبود.ایندوخواهر،یكیسامرهاستودیگریاورشلیم!
منباآندوازدواجكردموآنهابرایمپسرانودخترانزاییدند.5ولیبعد،
اهولهازمنروگرداندوبهبتهادلبستوعاشقودلباختههمسایهاش،قوم
آشورشد،6چونآنهاجوانهاییجذابوخوشاندام،فرماندهانوسردارانی
بالباسهایآبیخوشرنگوسواركارانیماهربودند.7پس،اوباآنهاكه
برگزیدهترینمردانآشوربودندزناكرد،بتهایشانراپرستیدوخودرانجس
ساخت.8علتشاینبودكهوقتیمصرراترکگفت،ازفاحشگیدست
نكشید،بلكههمچوندورانجوانیاشكهبامصریهاهمخوابمیشدوزنا

میكرد،بههرزگیخودادامهداد.
9»پس،مناورابهدستآشوریهاتسلیمنمودم،بدستكسانیكهخدایانشان
رااینقدردوستمیداشت!10ایشانرختهایاوراكندندواوراكشتندو
اودرس ازسرنوشت زناندیگر بردند. باخود بردگی برای را بچههایش

عبرتگرفتندودانستندكهاوبهسزایاعمالشرسیدهاست.
در اما آمد، چه خواهرش سر بر دید اینكه با اورشلیم، یعنی 11»اهولیبه،
هوسرانیوزناكاریازاوهمفاسدترشد.12اوبههمسایهخودقومآشور،
دلبستكهمردانیجذاب،خوشانداموسردارانوسواركارانیبالباسهای
آبیخوشرنگبودند.13دیدمكهاونیزآلودهشدوبهراهخواهربزرگترش

رفت.
اومجذوبتصاویری فسادغرقمیشد. بیشتردرعمق 14و15»اوروزبروز
گردیدكهبردیوارنقششدهبود،تصاویرسردارانبابلیبالباسهایقرمز،
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بسیبرترازخواهرخودسامرهمیدانستندوازاینرواز 
مدتهاپیشدراوبهدیدهتحقیرمینگریستند.اماخدا
برای فوقالعاده این و میخوانَد، فاحشه را شهر دو هر
مردماورشلیمکهخودراعادلودرستکارمیپنداشتند،
تکاندهندهبود.درستهمانطورکهتشبیِهبهکاررفتهدر
اینپیغامبرایمردماورشلیمتکاندهندهومشمئزکننده

بود،گناهانمانیزدرنظرخدامشمئزکنندهاست.
همانحکومت او«(که )یعنی»خیمه اهوله  4:23ـ6
و جذاب آشوریهای مجذوب بود، اسرائیل شمالی
خوشسیماشدکهبالباسهایفاخرومقامومنزلتباالی
خودآنرااغواکرده،ازخدادورساختند.قومْسختدر
آرزویجوانی،قوت،قدرت،ثروت،ولذتبودند،یعنی
دقیقًاهمانچیزهاییکهامروزمردمخوشبختیوسعادت
رادرآنهامیجویند.وحالآنکهآنآشوریهایجذاب
وخوشسیماصرفًاباعثشدنداسرائیلازخدادورشود.

11:23ببدراینجامیخوانیمکهاهولیبه)یعنی»خیمه
مندراواست«(درواقعازخواهرشبدتراست،زیرا
حاضرنشدازمجازاتخواهرشدرسعبرتبگیرد،بلکه
و آشوریها با فجور و فسق و بهشهوترانی همچنان
بابلیهاادامهداد.بههمینجهت،مجازاتاونیزحتمی
است.درستهمانطورکهاهولیبهبهاینعلتکهمجازات
خواهرشرادیدهبود،درموقعیتبهتریقرارداشتو
بنابراینمیبایستآگاهانهتررفتارمیکرد،مانیزبهاین
علتکهراجعبهمسیحشنیدهایمدرمقایسهبامردمیهودا
عمل مسؤوالنهتر باید و داریم قرار بهتری موقعیت در

کنیم.
12:23عبارت»دلبستن«)عاشقکسیشدنوسعی
وکوششدرجهتخشنودساختناو(احتمااًلبهآحاز
اشارهداردکهبهتغلتفالسِرسومپولمیدادتادرازای

آنازاومحافظتکند)2پادشاهان7:16و8(.



شعله دید، را تصاویر این 16وقتی رنگارنگ! وكالههای زیبا كمربندهای
عشقبابلیهادردلشزبانهكشید.پسقاصدانیفرستادوایشانرانزدخود
دعوتكرد.17آنهانیزآمده،بااوزناكردندوآنقدراورابیعصمتونجس

ساختندكهسرانجامازایشانمتنفرشدوباایشانقطعرابطهنمود.
تا میگذارد دیگران اختیار در را اینچنینخود كه دیدم وقتی هم 18»من
بااوزناكنند،ازاوبیزارشدم،همانگونهكهازخواهرشبیزارشدهبودم.
19و20امااودورانجوانیوزناكاریهایخودرادرمصربیادآوردوبهفسادو
هوسرانیخودافزودوبامردانشهوترانبهفسقوفجورپرداخت.21بلی،او
باحسرت،بهفسادوهرزگیخوددرمصرمیاندیشید،بهدورانیكهبكارت

خودرادراختیارمصریهاگذاشت!
22»حال،ایاهولیبه،خداوندچنینمیفرماید:

»اینکمنهمانقومهاییراكهعاشقشانبودیواالنازایشانمتنفرشدهای،
تحریکخواهمكردكهازهرسوعلیهتوگردآیند.23بلی،بابلیهاوتمام
كلدانیهاازفقود،شوعوقوع،وبههمراهایشانهمةآشوریهاكهجوانانی
خوبچهرهوواالمقاموچابکسوارند،خواهندآمد.24ایشانازشمالباسپاهی
آماده،همراهباكالسكههاوعرابههابهجنگتوخواهندآمد.مردانیكهتا
دندانمسلحمیباشند،ازهرسوتورامحاصرهخواهندكردومنتورابهایشان
تسلیمخواهمنمودتامطابقراهورسمخودشان،تورامجازاتنمایند.25آتش
خشممنبرتوشعلهورخواهدشدوخواهمگذاشتكهباغضبباتورفتار
كنند.آنانبینیوگوشهایتراخواهندبرید،بازماندگانتراخواهندكشتو
فرزندانترابهاسارتخواهندبرد؛وهرچهباقیبماند،خواهندسوزاند؛26ایشان

رختهایتراخواهندكندوجواهراتزیبایترابهیغماخواهندبرد.
پایان آوردهای، ارمغان به مصر از كه زناكاریات و هرزگی به 27»آنگاه
خواهمدادتادیگرمشتاقمصروخدایانشنباشی.28زیرامنتورادرچنگ
دشمنانترهاخواهمنمود،یعنیدرچنگهمانكسانیكهازایشانبیزارو
متنفرهستی.29آنانبانفرتوكینه،هرچهكهداریبزورگرفته،لختو

عریانرهایتخواهندكردتارسواییوزناكاریاتبرهمهآشكارشود.
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16:23منظور،دعوتیاستکهحزقیاازطریقفرستادگان 
بابلیازکلده)بابل(بهعملآورد)اشعیا38و39(.

بست، اتحاد پیمان )کلده( بابل با اول یهودا  17:23
امابعدتغییرعقیدهداد.اینسرزمیندردورانسلطنت
دوپادشاهآخریهودایعنییهویاکینوصدقیا،بهمصر
یهودا بیوفایی خواست. کمک آن از و آورد روی
قیمت به خدانشناس( اقوام با شدنش همپیمان )یعنی

یعنیخودخدا، قوم محافظحقیقی تنها دادن ازدست
تمامشد.

به بابل حمله آخرین به پیشگویی این  22:23ـ26
نابودشدو اورشلیماشارهداردکهطیآنشهربهکلی
سومینگروهازاسرادرسال586ق.م.بهبابلبردهشدند
)2پادشاهان25؛ارمیا52(.اولینحملهدرسال605ق.م.

ودومینحملهدرسال597ق.م.رخداد.



برسرتمیآیدكهخدایانقومهایدیگر اینعلت به اینبالها 30»تمام
ناپاکساختی؛31توراه اینكار،خودرانجسو با راپرستشنمودیو
خواهرترادرپیشگرفتی،بنابراین،منازجاماوبهتونیزخواهمنوشانید؛
32بلی،ازجامبزرگوعمیقمجازاتخواهرت،تونیزخواهینوشیدومورد
تمسخرواستهزایهمهقرارخواهیگرفت،33و34وهمچونمستان،پریشان
حالخواهیشد.ازجاموحشتوویرانیمانندخواهرتسامرهخواهینوشید
وآنراتاآخرینقطرهخواهیآشامید.35ازآنجاكهمرافراموشكردیو

ازمنروگردانشدی،سزایزناكاریهاوگناهانتراخواهیدید!
36»ایانسانخاكی،اهولهواهولیبهرامحكومكن!گناهانكثیفشانرااعالم
راكه پسرانی قتلشدند،بتپرستیكردند،و زناو 37ایشانمرتكب نما!
برایمنزاییدهبودندبرقربانگاههایخودقربانیكرده،سوزاندند.38عالوه
براینكارها،درهمانروز،خانةمرانجسكردندوروزسبترابیحرمت
قربانی بتهایشان برای را فرزندانخود 39بلی،درهمانروزیكه ساختند.
كردند،برایعبادتبهخانهمنآمدند،وبااینكاربهخانهمنبیاحترامی

وتوهینكردند!
40»ایندوخواهرقاصدانینیزبهسرزمینهایدوردستفرستادندتامردان
آنجارافراخوانند،یعنیكاهنانوبتهایشانرا.هنگامیكهآمدند،بااستقبال
گرمآندوروبروشدند.آندوخواهر،همچونروسپیان،استحمامكردند،
بهچشمانشانسرمهكشیدند،وخودرابهبهترینزیورآالتآراستند.41آنگاه
باهمرویرختخوابزیبایقالبدوزینشستندوبخوروروغنیراكهازآِن
خانهمنبود،برسفرهایدرمقابلخودگذاردند.42ازآنجاصدایمردانعیاش
ایشان بدست النگو آنها بیابانگرد؛ و میگسار هرزه، مردانی میشد، شنیده
كردندوتاجزیبابرسرشانگذاردند.43باخودگفتمكهآیاایشانرغبت
میكنندبااینفاحشههایزشتوفرتوتزناكنند؟44بااینحال،ایشانبا
همانمیلورغبتمردانشهوترانیكهپیشفاحشههامیروند،نزدسامره
واورشلیم،اینروسپیهایبیحیارفتند!45بنابراین،اشخاصدرستكار،آندو

رامحكومخواهندكرد،زیرازناكارندودستشانبهخونآلودهاست.
را ایشان تا فرستاد ایشانخواهم علیه را بزرگی اینرو،منجماعت 46»از
پریشانساخته،تاراجنمایند.47آنجماعتآنانراسنگساركرده،باشمشیر
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39:23اسرائیلیهادرشرارتتابدانجاپیشرفتندکه
فرزندانخودرابرایبتهاقربانیمیکردندوبعددرهمان
ترتیب بدین و میگذراندند. قربانی نیز خدا برای روز
عبادتخدارابهمسخرهمیگرفتند.مانیزنمیتوانیمهم

ازیکطرفخدارابپرستیموهمدرعینحالتعمدًاوبا
خیالراحتگناهکنیم.اینکارمثلایناستکهکسی
سالگردازدواجخودراجشنبگیردوبعدباهمسایهاش

همبسترشود.



را خانههایشان و راخواهندكشت ایشان دختران و پسران درید؛ خواهند
خواهندسوزاند.48آنگاهدراینسرزمین،بههرزگیوزناكاریپایانخواهم
داد،تاایندرسعبرتیگرددبرایآنانیكهبتپرستیرادوستمیدارند.
49آندوخواهربهسزایتمامزناكاریهاوبتپرستیهایشانخواهندرسید.

آنگاهخواهنددانستكهمنخداوندمیباشم!«

َمَثلدیگزنگزده

درروزدهمماهدهمازسالنهمتبعیدمان،ازجانبخداوندپیغامی24
دیگربهمنرسید،اوفرمود:

2»ایانسانخاكی،تاریخامروزرایادداشتكن،زیرادرهمینروزپادشاه
بابلمحاصرةاورشلیمراآغازكردهاست.3سپسبرایقومیاغیاسرائیلاین

مثلراتعریفكنوازجانبمنبهایشانچنینبگو:
»دیگیراازآبپرسازیدوبرآتشبگذارید.4آنراازبهترینگوشتران
وراستهوازبهتریناستخوانهاپركنید.5و6برایاینكار،بهترینگوسفندان
گلهراسرببرید.زیردیگ،هیزمبسیاربگذارید.گوشتراآنقدربپزیدتا
ازاستخوانجداشود.سپستكههایگوشتراازآنبیرونآوریدتاحتی

یکتكهنیزباقینماند.«
آنگاهخداوندچنینادامهداد:»وایبرتوایاورشلیم،ایشهرجنایتكاران!تو
چوندیگیزنگزدههستیكههرگززنگآنزدودهنشدهاست.7شرارت
اورشلیمبرهمهآشكاراست؛درآنجاآدممیكشندوخونشانرابررویسنگها
باقیمیگذارندتاهمهببینند؛حتیسعینمیكنندكهآنرابپوشانند!8مننیز،
خونیراكهرویسنگهاریختهشده،همانطورباقیگذاشتهاموآنرانپوشاندهام

تاهموارهنزدمنفریادكرده،مرابهخشمبیاوردتاازآنشهرانتقامبگیرم.
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1:24ـ14حزقیالاینَمَثلرادرسال588ق.م.،یعنیسه 
سالپسازاعالماولینپیغامازسلسلهپیامهایقبلیاش
)ر.ش.1:20و2(برایمردمبیانکرد.مردمیکهدریهودا
بودندفکرمیکردندمنظورازبهترینگوشت،خودآنها
هستندزیراوقتیبابلیهادرسال597بهسرزمینشانحمله
کردند،کسیازآنهابهاسارتبردهنشد.حزقیالهمین
مَثلراقباًلنیززدهبود)فصل11(تانشاندهدکهمردم
گرچهفکرمیکننددردروندیگدرامنواماناند،این
بود. خواهد نابودیشـان محل و قتلگـاه واقع در دیگ
تبعیدیهـای به خطاب روزی همان درسـت پیغام این
بابلاعالمشدکهسپاهیانبابـلبهاورشلیمحملهکردند
)2:24(ومحاصرهایراآغازنمودندکهبیشازدوسال

بهدرازاکشیدودرنهایتبهنابودیکاملشهرانجامید.
6:24ـ13شهراورشلیمماننددیگیبودچنانآلودهبه
زنگوفساِدگناهکهحتیباوجودحرارتزیادآتش
بازپاکنمیشد.خدامیخواستزندگیساکنیناورشلیم
راپاکوطاهرسازد،وامروزنیزمیخواهدزندگیمردم
ایندنیاراپاکنماید.اوگاهازطریقمشکالت،سختیها
میکند. تصفیه و پاک را ما زندگی دشوار، شرایط و
بنابراینوقتیدرشرایطدشوارقرارمیگیرید،اجازهدهید
گناهاززندگیتانسوزاندهوزدودهشود.مشکالتخود
مهمتر، همه از و بدانید. ایمانتان رشد برای فرصتی را
اجازهندهیدگناهچنانبرزندگیتانحاکمشودکهخدا

ناگزیرمجازاتتانکند)ر.ش.1قرنتیان29:11و30(.



9»وایبراورشلیم،شهرقاتلین!منتودةهیزمزیرآنراخواهمافزود!10هیزم
بیاورید!بگذاریدآتشزبانهبكشدودیگبجوشد!گوشتراخوببپزید!

استخوانهارابیرونبیاوریدوبسوزانید!
تاسرخشده،زنگوفسادش 11سپسدیگخالیرارویآتشبگذارید
زدودهوپاکشود.12امااینكارنیزبیهودهاست،چونباوجودحرارتزیاد
آتش،رنگوفسادشازبیننمیرود.13اینزنگوفساد،همانعیاشیو
بتپرستیمردماورشلیماست!بسیاركوشیدمكهطاهرشسازم،امانخواستند.
بنابرایندرفسادوناپاكیخودخواهندماندتازمانیكهخشموغضبخود
رابرایشانبریزم.14منكهخداوندهستم،اینراگفتهاموبهیقینآنچه
گفتهامواقعخواهدشد.ازگناهانایشاننخواهمگذشتورحمنخواهمنمود،

بلكهایشانرابهسزایاعمالشانخواهمرسانید!«
15خداوندپیغامیدیگربهمندادوفرمود:

16»ایانسانخاكی،قصددارمجانزنمحبوبترابهناگهبگیرم!اماتوماتم
نگیر،برایشگریهنكنواشکنریز.17فقطآهبكشاماخیلیآرام؛نگذاربر
سرقبرششیونوزاریكنند؛بهرسمسوگواری،سروپایترابرهنهنكن،

صورتترانپوشانوخوراکعزادارانرانخور!«
18بامداداناینموضوعرابهقومگفتموغروبآنروز،همسرمدرگذشت.

صبحروزبعد،همانگونهكهخداوندفرمودهبود،عملكردم.
را اینكارهاچیست؟چهچیزی از بهمنگفتند:»منظورت قوم 19آنگاه

میخواهیبهمابفهمانی؟«
20و21جوابدادم:»خداوندفرمودهتابهشمابگویمكهاوخانهمقدسشرا

از دارید، را دیدنش آرزوی اینقدر و شماست دلخوشی و افتخار مایه كه
میانخواهدبرد!وهمچنینخواهدگذاشتكهپسرانودخترانشماكهدر
سرزمینیهوداباقیماندهاند،باشمشیركشتهشوند.22آنگاهشمانیزمانندمن
رفتارخواهیدكرد،یعنیصورتخودرانخواهیدپوشاند،خوراکعزادارانرا
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15:24ـ18خدابهحزقیالگفتکهزنشخواهدمرد 
ولینبایدبرایاوماتمبگیرد.حزقیالکاماًلازخدااطاعت
کرد،درستهمانطورکههوشعوقتیخدابهاودستورداد
بازنیفاحشهازدواجکند،اطاعتکرد)هوشع2:1و3(.
نمادینداشتند اینوقایععجیبجنبه درهردومورد،
وهدفازآنها،بهتصویرکشیدنرابطهخداباقومش
بود.اطاعتازخداممکناستبرایمانبسیارگرانتمام
شود.اماتنهاچیزیکهدرقیاسباازدستدادنهمسر
ازدست است، دردناکتر او برای نداشتن ماتم اجازه و

دادنحیاتجاوداناستبهدلیلاطاعتنکردنازخدا.
حزقیالهمیشهباتماموجودازخدااطاعتمیکرد.مانیز
درزندگیبایدمثلحزقیالباتماموجودازخدااطاعت
کنیم.الزمهچنیناطاعتیایناستکهبهتمامآنچهخدا
درکتابمقدسبهمافرماندادهعملکنیم،ولوآنگاه
کهبابمیلماننباشد.آیاشمانیزحاضریدمانندحزقیال

کاماًلبهخداخدمتکنید؟
20:24ـ24حزقیالاجازهنداشتبرایمرگهمسرش
تبعید در یهودیان سایر به طریق این از تا بگیرد ماتم



نخواهیدخورد،23وبهرسمسوگواریسروپایخودرابرهنهنخواهیدكرد؛
ماتموگریهنخواهیدنمود،بلكهبسببگناهانتاناندوهناکشده،درخفابا
یكدیگرماتمخواهیدگرفت.24منبرایشماعالمتیهستم؛همانكاریرا
كهمنكردم،شمانیزخواهیدكرد.هنگامیكهاینپیشگوییواقعشود،

خواهیددانستكهاوخداونداست!«
25خداوندفرمود:»ایانسانخاكی،اینکمندراورشلیمعبادتگاهیراكه

مایهقدرت،شادیوافتخارقومماستودرآرزویدیدنشمیباشند،ونیز
زنانوپسرانودخترانایشانراازبینخواهمبرد.26درآنروز،هركه
رهایییابد،ازاورشلیمبهبابلخواهدآمدوتوراازآنچهكهاتفاقافتاده
است،آگاهخواهدساخت.27درهمانروز،قدرتسخنگفتنراكهازدست
دادهای،بازخواهییافتوبااوگفتگوخواهیكرد.بدینسانبرایاینقوم
نشانهوعالمتیخواهیبودوایشانخواهنددانستكهمنخداوندهستم!«

بـپیغامهاییبرضداقوامبیگانه)1:25تا32:32(
اینپیغامهادربارههفتقومیبودکهدرهمسایگییهودابودند.خداعّمونیهارامجازات
کردزیرابامشاهدهبیحرمتشدنمعبدشادیکردند،وموآبیهارابهاینعلتکه
اینحقیقتراکهمردمیهوداقومخاصخدایندبهمسخرهگرفتند،ادومیهارابهدلیل
نفرتشدیدشانازیهودیان،وفلسطینیهارانیزبهسببکینهتوزیوانتقامجوییشان.
تمامایناقوامبهزودیمیفهمیدندکهخداییگانهازهمهبرتروعظیمتراست.امروزه

نیزبرخیملتهادچارمشکلومحدودیتاندزیراخداچنینمقررداشتهاست.

پیشگوییبهضدعّمون

پیغامدیگریازطرفخداوندبهمنرسید:25
»ایانسانخاكی،رویخودرابسویسرزمینعمونبرگردانوبضد
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نشاندهدکهبههنگامنابودیاورشلیماجازهماتمنخواهند 
بهخاطر ملی اندوه و غم نزدیک، آیندهای در داشت.
نابودیهولناکشهرچنانعظیمخواهدبودکههرگونه
غمواندوهشخصیراتحتالشعاعقرارخواهدداد.درآن
روز،فردفردمردمبهخاطرگناهانشانکهباعثنابودی

شهرشدهبود،ماتمخواهندگرفت.
27:24حزقیالتامدتیاجازهنداشتسخنبگویدمگر
زمانیکهخدامیخواستازطریقاوپیغامیبهمردمبدهد
کامل نابودی با بهزودی ممنوعیت این اما .)27-25:3(
اورشلیموتحققهرآنچهکهویدرموردیهوداواورشلیم

پیشگوییکردهبود،پایانمییافت)21:33و22(.

مردم تا داد حزقیال به را پیغامها این خدا  27:24
به میتوانستند چطور مردم است. خداوند او که بدانند
که مجازاتهایی آن تمام )1( ببرند؟ پی حقیقت این
خدادرمورداورشلیماعالمکردهبود)فصلهای24-1(
بهزودیعملیمیشد؛)2(تمامآنمجازاتهاییکهدر
نیز بود)فصلهای32-25( اعالمشده اقوام موردسایر
افراد بهزودیتحققمییافت؛و)3(آنمعدود همگی
باقیماندهایکهوفادارماندهبودندوخداوعدهدادهبوداز

آنهامحافظتکند،هنوززندهبودند.
1:25ببفصلهای25تا32،کالمخدااستدرباره
هفتقومیکهدرهمسایگییهودابودند.مجازاتهایی



اهالیآنجاپیشگوییكن.3بهایشانبگوكهبهآنچهخداوندمیفرماید،گوش
دهند:وقتیخانةمنوسرزمیناسرائیلویرانمیگشتویهودابهاسارتبرده
میشدشماشادیمیكردید؛4پسمننیزشمارابدستچادرنشینهایصحرا
كهدرسمتشرقیمملكتتانقراردارندتسلیممیكنمتاسرزمینتانرااشغال
كنند.آنهاچادرهایخودرادرمیانشمابرپاخواهندكرد،تماممحصوالتتان
رابرایخودجمعخواهندنمودوشیردامهایشماراخواهندنوشید.5شهرربه
راچراگاهشترانمیكنم.تماممملكتعمونیهارابصورتبیاباندرمیآورمتا

گلههایگوسفنددرآنبچرند.آنگاهخواهیددانستكهمنخداوندهستم.«
6خداوندمیفرماید:»چونشمابههنگامنابودیقوممنكفزدیدوشادی

كردیدورقصیدید،7بنابراین،مننیزدستخودرابضدشمادرازخواهمكرد
وشمارابدستقومهایدیگرخواهمسپردتاغارتتانكنند.دیگرنمیگذارم
بصورتیکقومباقیبمانید؛شماراهالکمیكنمتابدانیدكهمنخداوند

هستم.«

پیشگوییبهضدموآب
8خداوندمیفرماید:»چونموآبیهاگفتهاندیهوداازهیچقومدیگریبهتر

نیست،9و10پسمننیزحدودشرقیموآبرابهرویدشمنمیگشایمو
شهرهایآنراكهمایةفخرومباهاتشهستندازبینمیبرم،یعنیشهرهای
بیتیشیموت،بعلمعون،وقریهتایمرا.قبایلچادرنشینیكهدرصحرای
شرقموآبساكنند،بهداخلعمونوموآبخواهندریخت.درمیانقومها،
را موآبیها اینطریق 11به آمد. نخواهد بهحساب قوم موآبدیگریک

مجازاتمیكنمتابدانندكهمنخداوندهستم.«
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شرح  صرفًا میشود اشاره بدان فصلها این در که
بلکه نیست، دشمنانشان از یهودیان انتقامجوییهای
یگانه نبودند حاضر که اقوامی بر است خدا مجازات
خدا که را نیکویی اهداِف و بپذیرند را حقیقی خدای
را عمونیها خدا بخشند. تحقق داشت نظر در برایشان
خانه شدن بیحرمت از که کرد مجازات علت این به
خدافریادشادیسردادند)1:25-7(،موآبیهارابهاین
دلیلکهازشرارتهاییهوداشادمانبودندومیگفتند
اینقومازسایراقوامبهترنیست)8:25-11(،ادومیها
،)14-12:25( یهودیان از دیرینهشان نفرت سبب به را
پیروزیهای بهخاطر ازآنروکه نیز را فلسطینیها و
انتقامجویی باآنهامدامبهفکر گذشتهیهودادرجنگ

بودند)17-15:25(.

دشمنانیهودا
موآبـیان، عمونـیها،
فسلطینیان و ادومیان
ضد بر زمانی گرچه
بابلبایهوداهمپیمان
خیلی اما بودند، شده
رهـا را یهــودا زود
دیــدن از و ساختـند
شــادی آن ویرانــی
کردنـد.اماایناقـوام
یهـودا همچــون نیـز
غـرقدرگنــاهبودند
وازایـنرومجازات
آنها انتظـار در خـدا

نیزبود.
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پیشگوییبرضدادوم
12خداوندمیفرماید:»چونقومادومازقومیهوداانتقامگرفتوبااینكار

مرتكبگناهبزرگیشد،13پسبادستخودادومراویرانمیكنموساكنانش
راباگلههاورمههایشانازبینمیبرم.ازتیمانتاددانهمهباشمشیركشته
خواهندشد.14اینكاربدستقومماسرائیلبهانجامخواهدرسید.ایشانانتقام

مراازشماخواهندگرفتوشدتخشممرانشانخواهندداد.«

پیشگوییبرضدفلسطین
15خداوندمیفرماید:»چونفلسطینیهاازمردمیهوداانتقامگرفتهاندوازآنها

كینةدیرینهبهدلداشته،درصددبودندآنهارانابودسازند،16پسمنبادست
خودفلسطینیهارانابودمیكنم؛بلی،تمامكسانیراكهدرسرزمینفلسطین
زندگیمیكنندبكلیازبینمیبرم.17ازآنهابشدتانتقاممیگیرموآنهارا
سختمجازاتمیكنمتاشدتخشمخودرابهآنهانشاندهم.بعدازآن،

خواهنددانستكهمنخداوندهستم.«

پیشگوییبهضدصور

دریازدهمینسالازتبعیدمان،درروزاولماه،اینپیامازجانب26
خداوندبهمنرسید:

2»ایانسانخاكی،صورازسقوطاورشلیمخوشحالاستومیگوید:
»اورشلیمدرهمشكستهاست.اوكهباقومهایدیگرتجارتمیكردازبین

رفتهاست.حال،منجایاورادرتجارتمیگیرموثروتمندمیشوم.«
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13:25ادومیهابرادرانخونییهودیانبودند،زیرانسل 
هردوقومبهاسحاقبازمیگشت)پیدایش26-19:25(.
ادومازشمالبااسرائیلهممرزبود،وایندوقومهمواره
باهمدرجنگبودند.ادومیهابهحدیازاسرائیلنفرت
را اسرائیل پایتخت اورشلیم، نابودی وقتی که داشتند
دیدند،فریادهلهلهوشادیسردادند.تیمانشمالیترین
شهرادوموددانجنوبیترینشهرآنبود.بدینترتیب
ادوم سرزمین سرتاسر که بگوید میخواست حزقیال
کسانی نیز امروزه ترتیب، همین به شد. خواهد نابود
خوشحال مسیحی رهبران سقوط و لغزش دیدن از که
زیرا نظرکنند، تجدید باره این در است بهتر میشوند

مجازاتخداممکناستبرآناننیزنازلشود.
1:26و2اینپیغامدرسال586ق.مبرحزقیالنازل
شد.موضوعفصلهای26و27،پیشگوییبرضدصور،
پایتختفینیقیهاستکهدرستدرشمالاسرائیلقرار

بودو بررویخطساحلی اینشهر از داشت.قسمتی
میداد. تشکیل زیبا جزیرهای نیز را آن دیگر بخش
زیرا شادیکرد، بسیار ویرانشدصور اورشلیم وقتی
صورویهوداهمیشهبرسرتجارتپرسودیکهازراه
دادوستدبینسرزمینهایمصردرجنوبوبینالنهرین
درشمالعایدشانمیشد،باهمرقابتمیکردند.صور
یهودا و داشت اختیار در را دریایی تجاری راههای
بود. بازرگانان کاروان عبور محل که را زمینی مسیر
صورفکرمیکردحالکهیهوداشکستخورده،کلیه
این اما بود. انحصارخودشخواهد راههایتجاریدر
غرورصوردوامینداشت.درسال585ق.منبوکدنصر
درازا به تسخیرصور13سال اینشهرحملهکرد. به
و میگردید منتهی دریا به پشت از شهر زیرا کشید
بنابراینهرروزهازطریقکشتیآذوقهومهماتتازه

واردشهرمیشد.



3بنابراین،خداوندمیفرماید:»ایصور،مندرمقابلتومیایستموقومهارا
مثلامواجخروشاندریابضدتوجمعمیكنم.4آنهاحصارهایتوراخراب
میكنندوبرجوباروهایترافرومیریزند.منخاکتوراجاروخواهم
كردتاچیزیجزصخرهایصافبرایتباقینماند.5جزیرهاتغیرمسكون
پهنكنند.منكه آنجا رادر تورهایخود تا ماهیگیرانمیشود وجای
خداوندهستماینراگفتهام.صورتاراجممالکخواهدگردید6وساكنان
سرزمیناصلیآنبهضربشمشیركشتهخواهندشد،آنگاهخواهنددانست

كهمنخداوندهستم.«
با ازشمال را شاهان شاه بابل پادشاه نبوكدنصر، »من میفرماید: 7خداوند

سپاهیعظیموسوارانوعرابههایبیشماربهجنگتومیآورم.8اوساكنان
خاکاصلیتوراخواهدكشتوشهررامحاصرهكرده،دربرابرآنسنگرها
وپشتههاخواهدساخت.9درمقابلحصارتومنجنیقهابرپاخواهدكردوبا
تبربرجوباروهایترادرهمخواهدكوبید.10اسبهایشانآنقدرزیادخواهند
بودكهگردآنهاشهرراخواهدپوشاند.وقتیدشمنوارددروازههایدرهم
شكستهاتشود،حصارهایتازصدایسوارانوعرابههاوكالسكههاخواهند
لرزید.11سواران،تمامكوچههایشهررااشغالمیكنند،مردمتورامیكشند
وبناهایعظیمومعروفتراواژگونمیسازند.12تمامثروتوكاالهایتو
راغارتودیوارهایتراخرابمیكنند.خانههایزیبایتراویرانمیسازند.
سنگها،چوبهاوخاکتورابهدریامیریزند.13منبهتمامآوازهایتوپایان
خواهمدادودیگرصدایچنگدرمیانتوشنیدهنخواهدشد.14جزیرةتو
رابهصخرهایصافتبدیلمیكنموآن،مكانیبرایماهیگیرانمیشودكه
تورهایخودرادرآنبگسترانند.باردیگرهرگزآبادنخواهیشد،زیرامن

كهخداوندهستماینراگفتهام.«
15خداوندبهصورچنینمیگوید:»تمامجزایرازسقوطتوتكانخواهندخورد

ومردمآننقاطازفریادساكنانتوكهبدستدشمنكشتهمیشوندبهوحشت
ازتختهایخود افتاد.16آنگاهتمامپادشاهانسرزمینهایساحلی خواهند
پایینمیآیندورداهاولباسهایفاخرخودراازتندرمیآورند.ترسآنها
رافرامیگیردوآنهاازوحشتبهخودمیلرزندوبرخاکمینشینند.17آنها
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14:26نبوکدنصرباوجودآنمحاصره13ساله،نتوانست 
آنبخشازصورراکهدرجزیرهواقعبودتصرفکند؛
میخوانیم، 12:26و14 در که مطالبی از برخی بنابراین
شهر بر نبوکدنصر توسط که است صدماتی از فراتر
واردشد،ودرواقعبهآنچهبعدهاطیفتوحاتاسکندر

کبیربرسراینقسمتازصورآمد،اشارهدارد.اسکندر
خرابههایقسمتاصلیشهررابهدریامنتقلکردواز
آنپلیساختتابدینترتیببتواندبهبخشجزیرهای
صوردستیابد.اینجزیرهامروزهنیزکماکانبهصورت

ویرانهایباقیاستوشهادتیاستبرمجازاتخدا.



برایتماتممیگیرندواینمرثیهرامیخوانند:»ایجزیرةمقتدركهقدرت
تودردریاباعثوحشتمردمساحلنشینشدهبود،چگونهتباهشدی!18ببین
جزیرههابراثرسقوطتوچطوربرخودمیلرزند!آنهاازنابودیتوحیرانند!«

19خداوندمیفرماید:»منتوراایشهرصور،باخاکیكسانمیكنم.آبهاتو

راخواهندبلعیدوتودرزیرموجهایدریاغرقخواهیشد.20تورابهقعردنیای
مردگانسرنگونمیكنمتابهآنانیكهمدتهاپیشبدانجارفتهاند،ملحقشوی.
تورامثلاجسادكسانیكهسالهاپیشبهخاکسپردهشدهاند،بهزیرزمینفرو
خواهمبرد.درایندنیادیگرهرگززیباوآبادنخواهیشد.21تورابهسرنوشت
وحشتناكیدچارمیكنموتوبكلینابودخواهیشد،بطوریكهمردمهرقدرتو

راجستجوكنندنتوانندتورابیابند.«ایناستآنچهخداوندمیفرماید.

شکوهوعظمتصور

خداوندبهمنفرمود:27
»ایانسانخاكی،برایصوراینمرثیةغمانگیزرابخوان:

3»ایشهرمقتدربندری،ایمركزتجارتدنیا،بهپیامخداوندگوشكن!
میگوییكهدرتمامدنیاشهریزیباترازتونیست.4توحدودخودرابه
داخلدریارسانیدهایوسازندگانتتورامانندیکكشتیزیباساختهاند.
5ایشانتختههایتوراازبهترینصنوبرهایكوههرموندرستكردهاندو
دكلهایتوراازسروهایلبنانساختهاند.6پاروهایتازچوببلوطناحیة
باشاناست.عرشةتوراازچوبشمشادساحلجنوبیقبرسساختهاندوبا
عاجآنهارازینتدادهاند.7بادبانهایتازبهترینپارچههایكتانگلدوزی
شدةمصرساختهشدهاست.سایبانآبیوبنفشتوراازناحیةشرقیجزیرة
از ملوانانتو اروادهستندو قبرسآوردهاند.8پاروزنانتواهلصیدونو
ماهرترینافرادسرزمینتمیباشند.9كارقیراندودكردندرزهایكشتیات
بعهدةمردانپیروكارآزمودةجبیلاست.كشتیهایپرازكاالازهمهجا
میآیندتاباتودادوستدنمایند.10مردانسرزمینهایدوردستپارس،
لود،وفوطجزوسپاهیانتومیباشند.آنهاكمربهخدمتتوبستهاندوتو
افتخارمیكنیازاینكهایشانسپرهاوكالهخودهایخودرابردیوارهایت
آویزانمیكنند.11سربازاناروادنزددیوارهایتنگهبانیمیدهندومردان
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سقوط  برای است مرثیهای 27 فصل  1:27و2و3
اینمرثیه،شهربهیککشتیتشبیهمیشود صور.در
برده نام شهر تجاری ازشرکای بسیاری از ،)9-1:27(
میشود)10:27-25(،وسپسنحوهغرقشدناینکشتی

کههمانصورباشد،توصیفمیگردد)36-26:27(.

3:27و4زیباییصورباعثغرورآنشد،وهمینغرور
بهخاطر میبینیم اگر نیز ما راحتمیساخت. مجازاتش
عالمت غرور این شدهایم، غرور دچار موفقیتهایمان
خطراست)ر.ش.یعقوب13:4-17(.بایددرکمالتواضع

وفروتنیکماکانخودرابهخدامتکیبدانیموبس.



جمادبربرجهایتودیدهبانیمیكنند.سپرهایخودرابهردیفرویدیوارها
میآویزندوشكوهوزیباییتوراكاملمیكنند.

12»توباترشیشتجارتمیكنی.ازآنجانقره،آهن،رویوسربفراوانبه
بازارهایتمیآید.13تاجرانیونان،توبالوماشکبردههاوظروفمفرغی
برایتومیآورند،14وتاجرانتوجرمه،اسبباركش،اسبجنگیوقاطر

بهتومیفروشند.
تو بازارهای مجذوب ساحلی، سرزمینهای بازرگانان و رودس 15»تاجران
هستندوعاجوچوبآبنوسراباكاالهایتومعاوضهمیكنند.16ادومبرای
خریدكاالهایفراوانتتاجرانخودرانزدتومیفرستد.آنهاباخودزمرد،
میآورند. عقیق و مرجان لطیف، كتان شده، گلدوزی پارچههای ارغوان،
17یهوداواسرائیلتجارخودراباگندم،حلوا،عسل،روغنزیتونوبلسان
نزدتومیفرستند.18دمشقهمبرایخریدكاالوصنایعگوناگونتو،شراب
حلبونوپشمسفیدسوریبهتومیدهد.19دانیهاویونانیهایاهلاوزالباتو
روابطتجاریدارندوبرایتآهن،سلیخهونیشكرمیآورند.20واهالیددان

نمدهاینفیسبرایزیناسبهایتبهتومیفروشند.
21»عربهاوبزرگانقیداربرایتبرهوقوچوبزمیآورند.22بازرگانانسباو
رعمهباهمهنوعادویهجاتوجواهراتوطالمیآیند.23تجارحران،كنه،
عدن،سبا،آشوروكلمدنزدتومیآیند.24آنهابرایمعاملهباتوهمهنوعكاال
میآورندلباسهایفاخر،پارچههایآبی،پارچههایگلدوزیشده،فرشهای
بزرگ كشتیهای با تو 25كاالهای اعال. ریسمانهای و طنابها رنگارنگ،
تجاریحملمیشوند.انبارهایجزیرةتوپرولبریزند!26ولیزمامدارانت،
كشتیسرزمینتورابهوسطدریامیرانند؛درآنجاكشتیتوگرفتارتندباد
شرقیشده،درقلبدریادرهمشكستهخواهدشد.27همهچیزتوازدست
خواهدرفت.اموالوكاالها،ناخدایانوملوانان،كشتیسازانوبازرگانان،
سربازانوهمةقومتودرروزخرابیكشتیاتدردریاغرقخواهندشد.28از

فریادناخدایانتوسواحلدریاتكانخواهندخورد.
29»همةدریانوردانبهخشكیخواهندآمدودرساحلایستاده،نگاهخواهند
كرد.30بهتلخیخواهندگریست،خاکبرسرخودخواهندریختودر
خاكسترخواهندغلطید.31ازغصهوناراحتیمویسرخودراخواهندكند،
لباسماتمپوشیده؛باتلخیجانبرایتگریهخواهندكرد.آنهاعزاخواهند
گرفت32واینمرثیهرابرایتوخواهندخواند:»درتمامدنیاشهریبهزیبایی
وعظمتصورنبود،ولیببینیدحاالچگونهدروسطدریاخاموششدهاست!
33ایصوراموالوثروتتوبسیاریازقومهاراسیرمیكرد.پادشاهانجهان
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راباكاالهایصادراتیخودثروتمندمینمودی.34امااینکدرهمشكسته
شده،زیردریامدفونگشتهای.تمامكاالهاوكاركنانتباتوهالکشدهاند.
35همةساحلنشینانازآنچهكهبهسرتوآمدهاستحیرانند.پادشاهانایشان
وحشتزدهوپریشانحالمیباشند.36تجارممالکسرخودراتكانمیدهند،

چونسرنوشتتووحشتناکاستوتوبرایهمیشهازبینرفتهای.«

پادشاهصورمحکوممیشود

پیغامدیگریازجانبخداوندبهمندادهشد:28
2و3»ایانسانخاكی،بهحكمرانصوربگوكهخداوندمیفرماید:
»توبقدریمغرورشدهایكهفكرمیكنیخداهستیودرقلمروخودكه
جزیرهایستدروسطدریا،مانندیکخدابرتختنشستهای!هرچندبهخود
میبالیكهمثلخداهستی،ولیبدانكهانسانیبیشنیستی.تومیگویی
ازدانیالداناتریوهیچِسّریازتومخفینیست.4باحكمتوداناییخود،
مالوثروتزیادجمعكردهایوطالونقرهوگنجهایبسیاراندوختهای.

5حكمتتو،تورابسیارثروتمندومغروركردهاست.«

6خداوندمیفرماید:»چونادعامیكنیكهمانندخداداناهستی،7منسپاه

دشمنبیرحمیراكهمایةوحشتقومهاستمیفرستمتاشكوهوزیبایی
توراكهبهحكمتخودبدستآوردهایازبینببرند.8آنهاتورابهقعر
جهنممیفرستندوتودرقلبدریاخواهیمرد.9آیادرحضورقاتالنخود
بازادعایخداییخواهیكرد؟نه،بلكهدرآنهنگامتویکانسانخواهی
بودونهخدا.10مثلیکشخصمطرود،بدستبیگانههاكشتهخواهیشد.

منكهخداوندهستماینراگفتهام.«
11باردیگرخداوندبهمنفرمود:

خداوند كه بگو او به كن. گریه صور پادشاه برای خاكی، انسان 12»ای
میفرماید:»تومظهركمالحكمتوزیباییبودی13ودرعدنكهباغخدا
بود،قرارداشتی.خودراباانواعسنگهایگرانبهاازقبیلعقیقسرخ،یاقوت
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1964 حزقیال28،27

1:28ببحزقیالپیشتربهضدمردمصوروخوِدشهر 
پیشگوییکردهبود)فصلهای26و27(،وحالدرباره
صور پادشاه اصلی گناه میکند. پیشگویی صور رهبر
غروربود،زیراخودراخدامیدانست.بااینحالحزقیال
پیشگوییخودرابسطداده،راجعبهپادشاهواقعیصور
یعنیشیطانسخنمیگوید،رهبریکهمردمازاومتابعت

کردهومیکنند.
مقام عهدهداِر نبوکدنصر دربار در دانیالکه  2:28و3
مهمیبود)14:14(بهخاطرحکمتشنزدهمگانمشهور

بود.دانیالبههمهاعالممیداشتکهحکمتشتمامًااز
جانبخدااست)دانیال20:2-23(،وحالآنکهپادشاه

صورفکرمیکردخودشخدااست.
6:28-10منظورازسپاهدشمن،سپاهیانبابلبودکه
بهرهبرینبوکدنصربهصورحملهکردند.اینحملهدر
سال573یا572ق.مرخداد.عیسیدرمتی22:11راجع

بهصورسخنگفت.
اینقسمتکهدرمورد 12:28-19برخیازمطالب
پادشاهبشریصوراست،احتمااًلبهشیطاننیزاشارهدارد.



زرد،الماس،زبرجد،جزع،یشم،یاقوتكبود،یاقوتسرخوزمردتزیین
میكردی.زیورهایتوهمهازطالبود.تماماینهادرآنروزیكهبوجود
آمدیبهتودادهشد.14تورابعنوانفرشتةنگهبانانتخابكردم.تودركوه

مقدسمنبودیودرمیانسنگهایدرخشانراهمیرفتی.
15»ازروزیكهآفریدهشدیدرتمامكارهایتكاملوبینقصبودیتا
اینكهشرارتدرتوراهیافت.16تجارتزیادتوبادیگرانباعثشدتوظالم
وگناهكارشوی.بهاینسببتوراازكوهخودبیرونانداختم.ایفرشتة
نگهبان،منتوراازمیانسنگهایدرخشانبیرونانداخته،هالکساختم.
به حكمتت شد باعث جاللت شكوه و شد، مغرور زیباییات از تو 17دل
حماقتتبدیلشود.بههمینعلتتورابرزمینانداختمودربرابرچشمان
پادشاهان،درماندهاتكردم.18تقدسخودرابهسببحرصوطمعازدست
كسانی چشمان پیش و آوردم بیرون آتشی خودت میان از پس، دادی.
نمودم. تبدیل خاكستر و خاک به و سوزاندم را تو میكردند، تماشا كه
19تمامكسانیكهتورامیشناختند،ازآنچهكهبرسرتآمدهاستحیرانو

وحشتزدهشدهاند.توبرایهمیشهازبینرفتهای.«
20پیغامیدیگرازجانبخداوندبهمنرسید:

21»ایانسانخاكی،بسویشهرصیدوننگاهكرده،بضدآنپیشگوییكنو
بگو22خداوندچنینمیفرماید:»ایصیدون،مندشمنتوهستموقدرتمرابه
تونشانخواهمداد.وقتیبامجازاتكردنتوقدوسیتخودراآشكاركنم،
آنگاهخواهنددانستكهمنخداوندهستم.23امراضمسریبرتومیفرستم
وسربازاندشمنازهرطرفبهتوحملهكرده،ساكنانتوراازدمشمشیر
خواهندگذراندوخوندركوچههاجاریخواهدشد.آنگاهخواهیدانست
كهمنخداوندهستم.24تووسایرهمسایگاناسرائیل،دیگرمثلخار،قوم
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حزقیال28 1965

درتفسیراینآیاتبایدخیلیدقتکرد.حزقیالدربرخی 
میکندکهروشن توصیف را پادشاه این مواردطوری
استیکانسانمدنظرنیست.میگویداینپادشاهزمانی
درباغعدنبود)13:28(،فرشتهنگهبانبود)14:28(،و
بهکوهمقدسخدادسترسیداشت)14:28(،اماازکوه
بهزیرافکندهشد)16:28و17(.بنابراینحزقیالاحتمااًل
نهتنهامجازاتپادشاهصور،بلکهمجازاتشیطانرانیز

اعالممیکردکهپادشاهصوررابهگناهواداشتهبود.
20:28و21صیدونازدیگرشهرهایبندریمعروف
بودکهدرچندکیلومتریشمالصورقرارداشت.خدا
اینشهررامتهمکردبهاینکهقوماوراخوارشمردهو
تحقیرکردهاست.اقتصادصیدونبهاقتصادصوروابسته

سقوط نبوکدنصر دست به صور وقتی بنابراین و بود،
کرد،سقوطصیدوننیزحتمیبود.

امنیت و درصلح خدا قوم که وعده این  26-24:28
زندگیخواهندکردهنوزبهتحققنرسیدهاست.باآنکه
و زروبابل رهبری به یافتند اجازه قوم افراد از بسیاری
اینکهقوم عزراونحمیاازتبعیدبازگردند،وباوجود
اسرائیلامروزهازلحاظسیاسیموجودیتیافته،ساکنین
اینسرزمینهنوزدرصلحوامنیتکاملزندگینمیکنند
)26:28(.بنابراین،اینوعدهتنهازمانیبهطورکاملتحقق
خواهدیافتکهمسیحپادشاهیابدیخودرابرقرارسازد.
درآنزمانتمامکسانیکهنسبتبهخداوفاداربودهاند،

باهمدرصلحوآرامشبهسرخواهندبرد.



اسرائیلرازخمینخواهیدكرد،هرچندكهقباًلآنهاراخوارشمردیدوبا
ایشانبدرفتاریكردید.«

25خداوندمیفرماید:»قوماسرائیلباردیگردرسرزمینخودساكنخواهند

شد؛بلی،درسرزمینیكهبهپدرشانیعقوبدادم.زیراایشانراازسرزمینهای
به ترتیب بدین و برمیگردانم ساختهام پراكنده آنجا در را آنها كه دور
امنیتدر قومهایجهاننشانمیدهمكهمنمقدسم.26قوممنباصلحو
سرزمینخودساكنمیشوند،برایخودخانههامیسازندوتاكستانهاغرس
میكنند.وقتیهمةقومهایهمسایهرابهسببرفتارتوهینآمیزشانباقوم
اسرائیلتنبیهكنم،آنگاهخواهنددانستكهمنخداوند،خدایقوماسرائیل

هستم.«

پیشگوییبهضدمصر

درسالدهمتبعیدمان،درروزدوازدهمماهدهم،اینپیغامازجانب29
خداوندبرمننازلشد:

آن مردم تمام و پادشاه بضد نموده، مصر بسوی رو خاكی، انسان 2»ای
پیشگوییكن.3بهایشانبگوكهخداوندمیفرماید:»ایپادشاهمصر،ای
اژدهایبزرگكهدروسطرودخانهاتخوابیدهای،مندشمنتوهستم.چون
گفتهای:»رودنیلمالمناست!منآنرابرایخوددرستكردهام!«4پس،
منقالبهارادرچانهاتمیگذارموتوراباماهیهاییكهبهپوستبدنت
چسبیدهاندبهخشكیمیكشانم.5توراباتمامماهیهادرخشكیرهامیكنم
تابمیرند.الشههایشمادرصحراپراكندهخواهدشدوكسیآنهاراجمع
نخواهدكرد.منشماراخوراکپرندگانوجانورانوحشیمیكنم.6آنگاه

تماممردممصرخواهنددانستكهمنخداوندهستم.«
خداوندمیفرماید:»ایمصر،توبرایقوماسرائیلعصایترکخوردهای
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1966 حزقیال29،28

1:29ببدرفصلهای29تا32،هفتپیشگوییآمده 
نخستین این است. مصر مجازات مورد در همگی که
پیشگوییاست،واحتمااًلدرسال587ق.مبرحزقیال
یهودا( )پادشاهان صدقیا و یهویاقیم، حزقیا، شد. نازل
همگیباوجودآنچهخدادراینبارههشداردادهبود،در

پیآنبودندکهازمصرکمکبگیرند.
دشمن مصر )1( داشت: عمده دلیل سه پیشگویی این
قدیمییهودیانبودوزمانیآنانرابهمدت400سال
را متعددی خدایان مصریان )2( داشت؛ اسارت در
میپرستیدند؛)3(ثروتوقدرتمصرباعثمیشدمتحد
به رو آن از صرفًا مصر برسد. بهنظر مناسبی و خوب

یهوداپیشنهادکمککردکهامیدواربودفوائدزیادیاز
ایناتحادنصیبششود.امامصریانبهمحضآنکهدیدند
سودیازایناتحادنخواهندبرد،بیاعتنابهقولهاییکه

دادهبودند،پیمانخودراشکستند.
2:29ببمصرگنجینههایعظیمهنری،تمدنیشکوفا،
وقدرتنظامیداشتکهزبانزدجهانیانبود.امامتأسفانه،
مملکتیظالموبتپرستنیزبودوبردهداریدرآنرواج
داشت.وخدابهخاطرهمینگناهان،مصررامحکومکرد.
بابلدرسال605ق.مدرجریانجنگکرکمیش،مصر
رانیزعالوهبرآشورنابودکرد،زیرابهعنوانابرقدرت

جهانرقیببابلبهشمارمیرفت.



را شانهاش و توخردشدی تكیهكرد، تو به اسرائیل 7وقتی نبودی. بیش
شكستیواورابهدردوعذابگرفتاركردی.8بنابراین،منكهخداوندهستم
بهتومیگویمكهلشكریبهجنگتومیآورموتمامانسانهاوحیواناتت
راازبینمیبرم.9سرزمینمصربهویرانهایتبدیلخواهدشدومصریها

خواهنددانستمنخداوندهستم.
»چونگفتی:»رودنیلمالمناست!منآنرادرستكردهام!«10پس،
منبضدتووبضدرودخانهاتهستمومملكتمصرراازمجدلتااسوان
یا انسان هیچ سال چهل مدت 11تا میكنم. ویران بكلی حبشه مرز تا و
حیوانیازآنعبورنخواهدكردوآنكاماًلویرانوغیرمسكونخواهد
ازسرزمینهایویرانشدةهمسایهاشویرانترمیسازمو را 12مصر بود.
بهسرزمینهای را شهرهایشمدتچهلسالخرابمیمانندومصریها

دیگرتبعیدمیكنم.«
ازممالكیكه 13خداوندمیفرماید:»بعدازچهلسال،دوبارهمصریهارا

بهآنجاتبعیدشدهبودند،بهمصربازمیآورم14تادرزمینفتروسكهدر
جنوبمصرقرارداردوزادگاهخودشاناست،زندگیكنند.ولیآنهاقومی
كماهمیتوكوچکخواهندبود.15آنهاازهمةقومهاپستترخواهندبود
ودیگرخودرابرترازسایریننخواهنددانست.منمصرراآنقدركوچک
میكنمكهدیگرنتواندبرقومهایدیگرحكمرانیكند.16قوماسرائیلنیز
بهفكركمک انتظارهیچكمكینخواهندداشت.هروقت ازمصر دیگر
گرفتنازمصربیفتند،گناهیراكهقباًلازاینلحاظمرتكبشدهبودند،به

یادخواهندآورد.پسخواهنددانستكهفقطمنخداوندهستم.«
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حزقیال29 1967

10:29رودنیل،رودخانهایحیاتبخشدروسطبیابان، 
از تشکر بهجای امامصر بود. وشادیمصر فخر مایه
ما است!« من مال نیل »رود که میداشت اعالم خدا
نیزوقتیمیگوییم:»اینخانهمالمناست،خودمآن
اینجا راساختهام«یا»منباتالشوکوششخودمبه
آبرو و یاشهرت کلیسا،حرفه این »من یا رسیدهام«،
مثلمصرعملمیکنیم. واقع در هیچساختهام«، از را
چنینسخنانینشاندهندهغرورمااست.مااغلبآنچهرا
کهخدابهمادادهاستبدیهیفرضمیگیریموتصور
بهدست خودمان کوشش و تالش با را همه میکنیم
در نیز ما خود تالش که است درست البته آوردهایم.
اینمیانمؤثربوده،اماخدااستکهچنینامکاناتیرا
استعدادمیبخشد، تواناییو ما به اختیارمانمینهد، در
موفقیت به بتوانیم که میآورد بهوجود فرصتهایی و
ادعای مصریان مثل که آن بهجای بنابراین برسیم.

بزرگیکنیم،بایدعظمتخدارااعالمکنیموجاللو
افتخاررابهاوبدهیم.

11:29-15بهدرستینمیتوانگفتایندوران40ساله
کهطیآنمصرسرزمینیمتروکوغیرمسکونیبود،
مربوطبهچهزمانیاست.نبوکدنصرتقریبًابهسال572
ق.مبهمصرحملهکرد،بسیاریرابهبابلبرد،ومابقی
نیزبرایحفظجانخودبهسرزمینهایاطرافمتواری
امپراطور پادشاه کوروش بعد، سال 33 تقریبًا شدند.
پارس،بابلرافتحکردوبهاقوامیکهسرزمینهایشان
درتصرفبابلبوداجازهدادبهممالکخودبازگردند.
وسفر دوبارهمصریان کنیمکهجمعشدن فرض اگر
آنهابهسرزمینشانهفتسالبهطولانجامیدهباشد،آنچه
درمورداین40سالمیخوانیممنطقیاست.مصرازآن
زمانبهبعددیگرهرگزعظمتوشکوهگذشتهخودرا

بازنیافتوهیچگاهبهعنوانابرقدرتدنیامطرحنشد.



17درسالبیستوهفتمتبعیدمان،درروزاولماهاول،ازطرفخداونداین
پیغامبهمنرسید:

18»ایانسانخاكی،وقتینبوكدنصر،پادشاهبابل،بامملكتصورمیجنگید،
سربازانشآنقدربارهایسنگینحملكردندكهموهایسرشانریختو
جنگ این در كه زحمتی همه آن از اما شد. ساییده شانههایشان پوست
كشیدندچیزینصیبنبوكدنصروسربازانشنشد.19پس،منكهخداوند
تاثروتآنرا بابل،میدهم پادشاه نبوكدنصر، به هستممملكتمصررا
بهیغماببردوهرچهداردغارتكندواجرتسربازانشرابدهد.20بلی،
بجایاجرتشسرزمینمصررابهاومیدهم،چوندرطولآنسیزدهسالدر

»صور«اوبرایمنكارمیكرد.منكهخداوندهستماینراگفتهام.
21»سرانجامروزیمیرسدكهمنقدرتگذشتةاسرائیلرابهاوبازمیگردانم،
ودهانتوراایحزقیالخواهمگشودتاسخنبگویی؛آنگاهمصرخواهد

دانستكهمنخداوندهستم.«

مرگونیستیدرانتظارمصر

خداوندهمچنینبهمنفرمود:30
میفرماید: خداوند كه بگو و كن پیشگویی خاكی، انسان »ای
است.آنروز،روزخداوند نزدیک »گریهكنید،چونآنروزهولناک
است،روزابرهاونابودیبرایقومها!4شمشیریبرمصرفرودمیآید،زمینش
ازاجسادكشتهشدگانپوشیدهمیشودوثروتشغارتمیگرددواساسآن
فرومیریزد.سرزمینحبشهنیزتاراجمیشود.5حبشه،فوط،لود،عربستان،

لیبیوتماممملكتهایهمپیمانشاننیزدرآنجنگنابودمیشوند.«
6خداوندمیفرماید:»تمامهمپیمانانمصرسقوطمیكنندولشكرمغروراو

درهمشكستهشده،ازمجدلتااسوانباشمشیرقتلعاممیگردند.7مصراز
همةهمسایگانشویرانترمیشودوشهرهایشخرابترازشهرهایویران
همپیمانانش و بكشم آتش به را مصر 8وقتی میگردد. آنها اطراف شدة
اهالیمصرخواهنددانستكهمنخداوندهستم.9در نابودكنم،آنگاه را
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17:29و18اینپیشگوییدرسال571ق.مانجامشدو 
ازلحاظترتیبزمانی،آخرینپیشگوییکتابحزقیال
و پرهزینه محاصرهای از پس عاقبت نبوکدنصر است.
طوالنیکه13سالبهدرازاکشید)587تا574ق.م(،
صوررافتحکرد.اوهرگزفکرنمیکرداینمحاصرهتا
بدینحدبرایشپرهزینهباشد.ازاینروبهجنوبرفته،
مصررافتحکردتاتمامآنچیزهاییراکهبرایبهدست
آوردنصورازدستدادهبود،ازاینطریقجبرانکند.

حزقیالاینپیشگوییرادراینجاآوردتاتوضیحدهد
خدا رساند. خواهد مجازات به کسی چه را مصر که
نبوکدنصرراکهمردیشریربودوسیلهایبرایمجازات
صور،یهودا،ومصرقرارداد.اماوقتیبابلاذعاننداشت
کهخدادراینپیروزیهابهاوکمککردهاست،خود

اونیزمجازاتشد.
1:30ـ19اینپیشگوییایاستبهضدمصروهمپیمانانش.

مصریانبهخاطرغروروبتپرستیشانسرنگونشدند.



آنزمان،قاصدانتندروراباكشتیهامیفرستمتاحبشیهارابهوحشت
بیاندازند.موقعنابودیمصر،ترسووحشتسراپایایشانرافرامیگیرد.

آنروزنزدیکاست!«
10خداوندمیفرماید:»نبوكدنصر،پادشاهبابل،مردممصرراازبینخواهدبرد.

11اوولشكرشكهمایةوحشتقومهاهستند،فرستادهمیشوندتاسرزمین
مصرراخرابكنند.آنهابامصرمیجنگندوزمینراازاجسادكشتهشدگان
میپوشانند.12منرودنیلراخشکمیكنموتماممملكتمصررابهزیر
سلطةشروراندرمیآورم.مصروهرچهراكهدرآناستبدستبیگانگان
ازبینمیبرم.منكهخداوندهستماینراگفتهام.13بتهایمصروتمثالهای
ممفیسرامیشكنم.درمصرپادشاهینخواهدبود،بلكهشورشوهرجو

مرجدرآنجاحكمفرماخواهدشد.
14»شهرهایفتروس،صوعنوطبسرابادستخودخرابمیكنم.15خشم
شدیدمرابرپلوسیومكهمحكمترینقلعةمصراستفرومیریزمومردمطبس
رانابودمیكنم.16بلی،مصررابهآتشمیكشم.پلوسیومبهدردوعذاب
شدیدمبتالمیگردد.حصارطبسدرهممیشكندوممفیسدچاروحشت
دایمیمیشود.17جواناناونوفیبستبهدمشمشیرمیافتندوبقیةمردمبه
اسیریبردهمیشوند.18وقتیبرایدرهمشكستنقدرتمصربیایم،آنروز
برایتحفنحیسهمیکروزتاریکخواهدبود.ابرسیاهیآنراخواهد
بشدت را مصر وقتی 19پس، رفت. خواهند اسارت به آن مردم و پوشاند

مجازاتكنم،آنگاهخواهنددانستكهمنخداوندهستم.«
20یکسالبعد،یعنیدریازدهمینسالتبعیدمان،درروزهفتمازماهاول،از

طرفخداونداینپیغامبهمنرسید:
را آن كسی و شكستهام را مصر پادشاه بازوی من خاكی، انسان 21»ای
شكستهبندینكردهوبرآنمرهمنگذاشتهتاشفایابدوبتواندشمشیربدست
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حزقیال30 1969

12:30فراعنهمصرادعامیکردندکهرودنیلراآنها 
ساختهاند،رودخانهایکهحیاتکلکشوربهآنبستگی
داشت.امااگرخدانیلراخشکمیکرد،تماممصریان

نابودمیشدند.
نابود میبایست که شهرهایی فهرست  13:30ـ19
نابودیمصررانشانمیدادو میشد،گسترهووسعت
خشکشدنرودنیل)12:30(،عمقایننابودیرا.مصر
بالکلخلعسالحمیشد.اینمجازاتبایدپیغامروشنی
مصر از بابلیها با درجنگ تا یهودا به میبودخطاب

یارینخواهدوبهکمکآنامیدنبندد.
20:30و21اینپیغامدرسال587ق.منازلشد،یعنی

زمانیکهبابلبهاورشلیمحملهکردهبود.یهوداعلیرغم
هشدارهایخدا،برضدبابلطغیانکردوبامصرپیمان
با مصر، فرعون حفرع، 36:2و37(. )ارمیا بست اتحاد
دیدنحملهبابلقدریبااکراهکوشیدبهاورشلیمکمک
کند،امابهمحضآنکهسپاهنبوکدنصربهسویاوحملهور
شد،گریختوبهمصربازگشت)ارمیا5:37-7(.منظور
حزقیالازبازویشکستهفرعوندراینجا،همینشکست

اواست.
21:30-26اینپیشگوییدرسال587ق.مبرحزقیال
نازلشد.خدابرترینظامیمصرراازبینبردوآنرا
نظردارد اهدافیکهدر انجام برای بابلداد.خداگاه به



گیرد.22منكهخداوندهستممیگویمكهبرضدپادشاهمصرمیباشموهر
دوبازویشرامیشكنم)همآنكهقباًلشكستهشدهوهمآنكهسالماست(
وشمشیرشراازدستشمیاندازم.23مصریهارابهكشورهایدیگرتبعید
خودم شمشیر و میگردانم قوی را بابل پادشاه بازوهای 24آنگاه، میكنم.
رابدستاومیدهم.امابازوهایپادشاهمصررامیشكنمواومثلشخص
نالید، بابلخواهد مجروحیكهبهدممرگرسیدهباشددرحضورپادشاه
25بلی،پادشاهبابلراقویمیسازم،ولیپادشاهمصرراضعیفمیكنم.وقتی
شمشیرمرابدستپادشاهبابلبدهمواوآنرابرسرمصربحركتدرآورد،
آنگاهمصرخواهددانستكهمنخداوندهستم.26هنگامیكهمصریهارادر

میانقومهاپراكندهسازم،آنگاهخواهنددانستكهمنخداوندهستم.«

غرورمصر

پیغامدیگریاز31 ماهسوم، اول تبعیدماندرروز یازدهم درسال
جانبخداوندبهمنرسید:

2و3»ایانسانخاكی،بهپادشاهمصروتمامقوماوبگو:»تونیزمانندآشور
پر لبنان، سرو درخت همچون او بود؛ توانا و بزرگ قومی آشور هستی.
شاخوبرگوسایهگستربودوسرشبهابرهامیرسید.4آبهایزیرزمین
ونهرهااوراسیرابمیكردندوباعثرشدآنمیشدند،همچنیناینآبها
تمامدرختاناطرافشرانیزآبیاریمینمودند.5بسببفراوانیآب،اوازهمة
درختانبلندتروپرشاخوبرگترشد.6درمیانشاخههایشپرندگانآشیانه
میساختندودرزیرشاخههایش،گلههاورمههابچهمیزاییدند.تمامقومهای
بزرگجهانزیرسایةاوبودند.7اوبزرگوزیبابودوریشههایشدرآب
فرورفتهبودند.8ایندرختازهردرختدیگریدرباغخدابلندتروزیباتر
بود.شاخههایهیچدرختصنوبریمثلشاخههایآننبودوجوانههایهیچ
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اجازهمیدهدبعضیازملتهابهقدرتبرسند.اغلبدرک 
اینکهچراخداچنیناجازهایدادهدرهمانلحظهبرایمان
ممکننیست.بنابراینوقتیاخبارجنگوبرنامههاینظامی
کشورهایمختلفرامیشنوید،مأیوسنشوید.بهیادداشته
باشیدکهحاکممطلقخدااست.اوبرهمهچیزاحاطهدارد،
حتیبرقدرتنظامی.ازاینروعالوهبردعابرایرهبران
نظامیودولتمرداِنکشورتان،دعاکنیدتااهدافبزرگتر
خداعملیشودوخواستاو»آنچنانکهکهدرآسمان
مورداجرااست،برزمیننیزاجراشود«)ر.ش.متی10:6(
1:31بباینپیغامدرسال587ق.منازلشد.حزقیال
دراینجاآشوررادرختسرویعظیممیخواندومصررا
بدانتشبیهمیکند.برمصریانبودکهسقوطقومبزرگ

بودند( دیده بهچشم راخود آن نابودی )که را آشور
برسرخودشانخواهد بهزودی آنچه از بدانند نمونهای
آمد.مصرنیزدرستمثلآشوربهقدرتوزیباییخود
بهسان مصر میشد. آن سقوط باعث همین و میبالید،
مردگان دنیای به و میخورد زمین به تنومند درختی
نمیتواند چیز هیچ و کس هیچ آری، میشد. فرستاده
از که عظیم جامعهای حتی آورد، دوام خدا از جدای

فرهنگیغنیوقدرتنظامیخیرهکنندهبهرهداشت.
2:31ـ9قومیکهقویتربوداغلبازاقوامضعیفتِر
ترتیب،سقوط بههمین اطرافخودمحافظتمیکرد.
یکقومنیرومندنیزمیتوانستزنگخطررابرایاقوام

ضعیفترمجاوربهصدادرآورد.



درختیبهجوانههایآننمیرسید.9بسببعظمتیكهمنبهاوبخشیدهبودم،
تمامدرختانباغعدنبهاوحسادتمیكردند.«

10خداوندمیفرماید:»اكنونمصر،ایندرختبلند،مغرورومتكبرشدهاستو

خودراازدیگرانبهتروبرترمیداندوسربهفلکكشیدهاست،11پس،اورا
بدستیکقومنیرومندتسلیممیكنمتااورابسزایشرارتشبرساند.منخودم
اوراسرنگونمیكنم.12لشكربیگانهایكهمایةوحشتودلهرةقومهاستمیآید
واوراقطعمیكندوبهزمینمیاندازد.شاخههایشكستةآندراطرافكوهها،
درههاورودخانههاپخشوپراكندهمیشود.تمامكسانیكهدرزیرسایهاش
بودندآنرابههمانحالافتاده،میگذارندوازآنجامیروند.13پرندگان،بر
تنةآنالنهمیكنندوحیواناتوحشیدرمیانشاخههایبزرگآنمیخوابند.
14ایندرسعبرتیاستبرایقومهایقویوكامیاب،تامغرورنشوند؛زیراهمه

محكومبهمرگهستندومثلتماممردمدیگربهدنیایمردگانمیروند.«
15خداوندمیفرماید:»وقتیمصرسقوطكنددریاهارابرمیانگیزانمتابرایشماتم

گیرندوازحركتبازایستند.لبنانراسیاهپوشمیكنموتمامدرختان،پژمرده
میشوند.16وقتیمصروتمامكسانیراكهمانندویهستندبهدنیایمردگانبفرستم،
قومهاازصدایافتادنشوحشتخواهندكرد.تمامدرختانعدن،مرغوبترینو
بهتریندرختانلبنانكههمیشهسیراببودند،وقتیببینندكهمصرهمدردنیای
مردگاندركنارآنهاست،خوشحالخواهندشد.17تمامهمپیماناناونیزكهدر

زیرسایهاشبودندهالکشده،همراهویبهدنیایمردگانخواهندرفت.
18»ایمصر،تودرمیاندرختانعدن)یعنیممالکجهان(،بسیارباشكوه
وعظیمهستی،ولیهمراههمةممالکدیگربهقعردنیایمردگانسرنگون
خواهیشدودرمیانممالكیقرارخواهیگرفتكهآنهاراپستشمرده،

باشمشیركشتی.«
خداوندمیفرماید:»ایناستعاقبتپادشاهمصروتمامقوماو.«

تمامدشمناناسرائیلهالکخواهندشد

درسالدوازدهمتبعیدمان،درروزاولماهدوازدهم،اینپیغاماز32
جانبخداوندبهمنرسید:
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حزقیال32،31 1971

9:31»تمامدیگردرختانعدن«احتمااًلبهتمامدیگر 
مللجهاناشارهداردکهبهقدرتوعظمتآشورحسادت

میوزیدند.
1:32اینپیغامدرسال585ق.م،دوماهپسازآنکه
خبرسقوطاورشلیمبهگوشتبعیدیهایبابلرسید،نازل
شد.حزقیالدرموردمجازاتهایمتعددیکهقراربودبر
بسیاریازاقوامشریرنازلشود،پیشگوییمیکرد.درپس

اینمجازاتهاهدفمثبتینهفتهبود،زیراازاینطریق
ثابتمیشدکهنیروهایشرارتمدامدرحالنابودیاندو
خداعاقبتهرنوعشرارتراازدنیابرخواهدچیدوآنرا
بهمکانکاملوبیعیبیکهازابتداموردنظراوبود،تبدیل
خواهدکرد.وامااینمجازاتهاهشدارینیزهستندبهما
تابدانیمکهفقطخداحاکممطلقاست.حتیمقتدرترین
حکمرانان،نظیرفرعون،درمقابلاوبهزیرخواهندافتاد.



2»ایانسانخاكی،برایپادشاهمصرماتمبگیروبهاوبگو:»تودرمیان
تمساحی شبیه درحالیكه میدانی، ژیان شیر رایک قومهایجهانخود

هستیكهدررودنیلمیگردیوآبهاراگلآلودمیكنی.«
3»خداوندمیفرماید:»لشگریبزرگمیفرستمتاتورابهداممنانداخته،
بهساحلبكشند.4منتورادرآنجارویخشكیرهامیكنمتابمیری.تمام
پرندگانوجانورانوحشیبرسرتومیریزندوتوراخورده،سیرمیشوند.
5تمامتپههاراازگوشتتومیپوشانموازاستخوانهایتدرههاراپرمیسازم.
6ازخونتوزمینراسیرابمیكنموباآنكوههارامیپوشانمودرههارا
لبریزمیگردانم.7وقتیتوراخاموشكردم،پردهایبرآسمانمیكشمو
ستارههاراتاریکمیگردانم،آفتابراباابرهامیپوشانمونورماهبرتو
نمیتابد.8بلی،سراسرمملكتتوتاریکمیگردد.حتیستارگاندرخشان

آسمانتونیزتاریکمیشوند.
9»وقتیتوراازبینببرم،دلبسیاریازقومهایدوردستكههرگزآنها
و میشوند هراسان ممالک از بسیاری 10بلی، میشود. محزون ندیدهای، را
وقتی میترسند. بشدت میآورم سرت بر كه آنچه بسبب آنها پادشاهان
شمشیرخودرادربرابرآنهاتابدهم،بهوحشتمیافتند.درروزیكه

سقوطكنیهمةآنهاازترسجانخودخواهندلرزید.«
11خداوندبهپادشاهمصرمیفرماید:»شمشیرپادشاهبابلبرتوفرودمیآید.

12باسپاهبزرگبابلكهمایةوحشتقومهاست،توراازبینمیبرم.غرورتو
درهممیشكندوقومتهالکمیشوند.13تمامگلههاورمههایتراكهدر
كنارآبهامیچرند،ازبینمیبرمودیگرانسانیاحیوانینخواهدبودكهآن
آبهاراگلآلودسازد.14پسآبهایمصرشفافوروانومثلروغنزیتون
صافخواهندبود؛اینرامنكهخداوندهستممیگویم.15هنگامیكهمصر
راویرانكنموهرآنچهدرآناستازبینببرم،آنگاهاوخواهددانستكه
منخداوندهستم.«16خداوندمیفرماید:»برایبدبختیواندوهمصرگریه

كنید.بگذاریدهمةقومهابرایآنوساكنانشماتمگیرند.«
17دوهفتهبعدپیغامیدیگرازجانبخداوندبهمنرسید:

18»ایانسانخاكی،برایمردممصروسایرقومهایبزرگگریهكنوآنها
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1972 حزقیال32

18:32یهودیانمعتقدبودندکههمه،اعمازنیکوبد، 
پیغام داد. خواهند ادامه موجودیتخود به قبر فراسوی
حزقیالفرضرابراینمیگیردکهاقوامشریرپیشاپیش
بهدنیایمردگانفرستادهشدهاندومصرنیزبهزودیبه
جمعآنهاخواهدپیوست.مصریهابهحیاتپسازمرگ

توجهزیادینشانمیدادند)اهراممصرصرفًاازآنرو
ساختهشدهبودتافراعنهدرزندگیپسازمرگدررفاه
کاملباشند(.اینپیغامبایدیادآوریباشدبرایماتابدانیم
کهچنینتالشهایانسانیبهراستیچهابلهانهاست.آینده

ماوزندگیپسازمرگتنهادردستخدااست.



رابهدنیایمردگانبفرست.19ایمصر،توبهزیباییخودافتخارمیكنی،ولی
بدانكهبهدنیایمردگانخواهیرفتودركنارآنانیكهحقیرمیشمردی
باشمشیركشته بقیةكسانیكه نیزمانند قرارخواهیگرفت.20مصریها
شدهاند،خواهندمرد.همةآنهاازدمشمشیرخواهندگذشت.21وقتیهمراه
همپیمانانشبهدنیایمردگانواردشود،جنگاورانبزرگخواهندگفتكه
مصروهمپیمانانشآمدهاندتادركناركسانیكهتحقیركردهوكشتهاند

قرارگیرند.
22»بزرگانآشوردرآنجاخفتهاندوقبرهایمردمآشوركههمهباشمشیر
كشتهشدهاند،گرداگردایشاناست.23قبرهایآنهادرقعردنیایمردگان
استوهمپیمانانشاندراطرافایشانقراردارند.اینمردانیكهزمانیدر

دلبسیاریترسووحشتایجادمیكردند،حالمردهاند.
باشمشیر عیالمكه مردم قبرهای و آنجاخفتهاند در عیالم 24و25»بزرگان
زمانحیاتخود در مردانیكه این است. ایشان كشتهشدهاند،گرداگرد
باعثترسقومهامیشدند،حال،باخجالتورسواییبهقعردنیایمردگان

رفته،دركناركشتهشدگانقرارگرفتهاند.
26»بزرگانماشکوتوبالدرآنجاخفتهاندوقبرهایمردمانشانگرداگرد
ایشاناست.اینمردانیكهزمانیدردلهمهرعبووحشتایجادمیكردند،
حالبارسواییمردهاند.27آنهامانندسردارانناموركهباسالحها،شمشیرها
وسپرهایخود،باشكوهفراوانبهخاکسپردهمیشوند،دفننشدهاندبلكه
مثلاشخاصعادیدفنشدهوبهدنیایمردگانرفتهاند،زیرادرزمانحیات

خودباعثرعبووحشتبودند.
28»تونیزایپادشاهمصر،ازپایدرآمده،بهكسانیكهبارسواییكشته

شدهاند،ملحقخواهیشد.
29»ادومنیزباپادشاهانوبزرگانشدرآنجااست.آنهانیزباوجودعظمت
وقدرتشانبهقعردنیایمردگانرفتهودركناركسانیكهبارسواییكشته

شدهاندقرارگرفتهاند.
30»تمامبزرگانشمالوهمةصیدونیهادرآنجاهستند؛مردانیكهزمانیبا
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حزقیال32 1973

مردگان  دنیای قعر به رسوایی و خجالت »با  24:32
»به است: آمده اینچنین قدیمی ترجمه در رفتن«
ازعهدو نامختونفرورفتهاند«.خارج اسفلهایزمین
پیمانخداهیچامیدروحانیوجودندارد.اینمردمحتی
اگرازلحاظجسمانینیزختنهشدهبودند،ازنظرروحانی
نامختونبودندچوندلهایشانپاکنبودوحاضرنبودند

یگانهخدایحقیقیرابپرستند.

26:32ماَشکوتوبالدرقسمتشرقیآسیایصغیر،در
منطقهایکهاکنونجزونواحیشرقیومرکزیترکیه
میخوانیم 39 و 38 فصلهای در داشتند. قرار است،
شریری اقوام جزو جوج، متحدان بهعنوان آنها که
مجازاتخواهند قومخدا با بهخاطرجنگ هستندکه

شد.



قدرتخودمایةوحشتوهراسمردمبودند،حال،باخجالتورسواییبه
قعردنیایمردگانرفتهودركناركشتهشدگانقرارگرفتهاند.«

31خداوندمیفرماید:»وقتیپادشاهمصرباسپاهخودبهدنیایمردگانبرسدبهاین

دلخوشخواهدشدكهتنهااونبودهكهباتمامسپاهشكشتهشدهاست.32هر
چندمنپادشاهمصررامایةرعبووحشتساختهام،ولیاووتمامسپاهشاز

پایدرآمده،بهكسانیكهبارسواییكشتهشدهاندملحقخواهندشد.«

جـپیغامهایامیدبخش)10:33تا35:48(
پیشگوییهایحزقیالازاینجابهبعدُبعدتازهایمییابد.خدابهحزقیالیادآورمیشود
بهقومدرمورد تاپیشازسقوطاورشلیموظیفهداشت او کهاودیدبانقوماست.
مجازاتوپراکندگیقریبالوقوعهشداردهد.امااکنونوظیفهداردپیامامیدبخِش
احیارابهمردماعالمکند،ولوآنکهمردمبهاینپیغامپاسخمثبتندهند.مردمبااشتیاق
بهسخنانامیدبخشحزقیالگوشمیدادندولیبعدهرطوردلشانمیخواستزندگی
میکردند.امروزهمانیزخبرخوشبخشایشرادراختیارداریم،امابهراحتیممکناست

پیغامآنرانادیدهبگیریموکماکانبهزندگیگناهآلودخودادامهدهیم.

1ـاحیایقومخدا
خدابهحزقیالیادآورمیشودکهاودیدباناست

خداونددرپیغامیدیگربهمنفرمود:33
»ایانسانخاكی،بهقومخودبگوكهاگرلشكریبهجنگیک
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1974 حزقیال33،32

32:32ممکناستباخواندنپیشگوییهایحزقیالبر 
ضدآنهمهملتهایبیگانه،ازخودبپرسیمآیااوصرفًا
کورکورانهبهقومخودوفاداربودوبس؟اماازیادنبریم
کهحزقیالفقطوقتیسخنمیگفتکهخداپیغامیبه
اومیداد)27:3(.گذشتهازاین،انبیایخداهموارهاعالم
میداشتندکهمجازاتخداهمانقدرکهدرانتظاردشمناناو
است،درانتظارقومگناهکاراونیزهست.بااینحالاگر
بابلنیزدشمنخدابود،چرادربیناقوامیکهحزقیالدر
موردمجازاتشانپیشگوییکرد،نامیازآنبردهنمیشود؟
علتشایداینباشدکه)1(خدامیخواستبینیهودیان
درتبعیدوبابلیهاروحهمکاریحاکمباشدتاازاینطریق
قومخودراحفظنماید؛)2(خداهنوزبابابلکارداشت
استفادهکند؛ قومخود برایتصفیه ازآن ومیخواست
)3(خدامیخواستبااستفادهازدانیالکهدربابلعهدهدار

مقاممهمیبود،بابلیهارابهسویخودرهنمونشود.
بعد به فصل این از حزقیال پیشگوییهای  1:33بب
یهودا بودکه داشته اعالم اینجا تا او تازهایمییابد. بُعِد

)فصلهای1-24(واقوامشریرمجاور)فصلهای32-25(
بهخاطرگناهانشانمجازاتخواهندشد.اماحالکهاورشلیم
سقوطکردهبود،پیغامهایحزقیالدیگرنهدرموردمرگ
ونیستیومجازات،بلکهدربارهتسلی،امیدواحیایآینده
قومخدااست)فصلهای33-48(.خداپیشترحزقیالرا
مجازات مورد باشدودر قوم دیدبان تا بود تعیینکرده
دهد هشدار آنان به بود انتظارشان در که قریبالوقوعی
)ر.ش.17:3-21(.اودراینجامجددًاحزقیالرابهدیدبانی
میگمارد،منتهیاینباربرایآنکهپیغامامیدبخشخدارابه
آناناعالمکند.البتههنوزهمگاهبههشدارهاییبرمیخوریم
)23:33-29؛1:34-10؛1:36-7(،اماهمینهشدارهانیز
بخشیازتصویروسیعتِرامیدهستند.خدابهاینوعدهاش
پایبندبودکهبرکسانیکهبهاووفادارماندهاندباردیگر
برکتنازلخواهدفرمود.مابایدبههردوجنبهپیغامحزقیال
توجهداشتهباشیم:همبههشدارهاوهمبهوعدهخدا.پیـام
امیدتنهامخصوصآن»معدودافرادباقیماندهای«استکه

درکلیساهمچنانعادلاندونسبتبهخداوفادارماندهاند.



مملكتبفرستمومردمآنمملكتهمیکدیدهبانانتخابكنند،3وآندیدهبان
وقتینزدیکشدنسپاهدشمنراببیندشیپورخطررابصدادرآوردوبهایشانخبر
دهد،4آنگاهاگركسیشیپورخطررابشنودوبهآنتوجهنكندوبدستدشمن
كشتهشود،خونشبهگردنخودشخواهدبود.5چونباوجودیكهصدای
شیپورراشنیدبهآناهمیتنداد،پسخودشمقصراست.اگراوبهاخطارتوجه
میكرد،جانشرانجاتمیداد.6ولیاگردیدهبانببیندكهسپاهدشمنمیآید،اما
شیپورخطرراننوازدوبهقومخبرندهد،اومسئولمرگایشانخواهدبود.آنهادر

گناهانشانمیمیرند.ولیمنآندیدهبانرامسئولمرگآنانخواهمدانست.
7»ایانسانخاكی،منتورابهدیدهبانیقوماسرائیلتعیینكردهام.پسبهآنچه
كهمیگویم،گوشكنوازطرفمنبهایشانخبربده.8وقتیبهشخصشرور
بگویم:»توخواهیمرد!«،وتوبهاوهشدارندهیتاازراهبدخودبازگشتكند،
آنگاهآنشخصشروردرگناهشخواهدمرد،ولیتورامسئولمرگاوخواهم
دانست.9امااگربهاوخبردهیتاازراهبدخودبازگشتنمایدواواینكاررا

نكند،ویدرگناهخودشخواهدمرد،ولیتودیگرمسئولنخواهیبود.«
10خداوندبهمنفرمود:»ایانسانخاكیبهقوماسرائیلبگو:شمامیگویید:

»گناهانمابرایمایکبارسنگیناست.بسببگناه،ضعیفوناتوانشدهایم،
پسچطورمیتوانیمزندهبمانیم؟«11بهایشانبگوخداوندمیفرماید:»بهحیات
خودقسم،منازمردنشخصشرورخشنودنمیشوم،بلكهازاینخشنود
میشومكهشخصشرورازراههایبدخودبازگشتكندوزندهبماند.ای
بمیرید؟« بازگشتكنید!چرا بدخود راههای از بازگشتكنید! اسرائیل،
12زیرااگرمرددرستكاربطرفگناهبرگردد،اعمالنیكشاورانجاتنخواهد
داد.اگرشخصشرورهمتوبهكندوازگناهانشدستبكشد،گناهانگذشتة

اوباعثهالكتشنمیشود.
13»منمیگویمكهآدمدرستكارزندهمیماند.ولیاگرگناهكندوانتظار
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حزقیال33 1975

گذشتهشان  گناهان بهخاطر تبعیدیها  10:33ـ12
مأیوسوناامیدبودند.بهدلیلاینکهسالهایسالدوراز
خدازندگیکردهوبرضداوطغیانورزیدهبودند،بار
سنگینیبردوشخوداحساسمیکردند.اینامرنقطه
عطفمهمیدرکتابحزقیالاست،زیرادرجاهایدیگر
میبینیمکهمردمبههیچوجهحاضرنیستندگناهانخود
بهآناناطمینانخاطردادکه بنابراین،خدا بپذیرند. را
اگرتوبهکنند،حتمًاآنهاراخواهدبخشید.خدامیخواهد
و هستیم که چه آن به او گردند. باز او بهسوی همه
خواهیمشدمینگرد،نهبهآنچهدرگذشتهبودهایم.خدا
بازگشت او بهسوی که میدهد را فرصت این همه به

کنند؛بنابراین،اینفرصترامغتنمشماریدوآنرااز
پیرویکنید،و او از بکوشید تمامدل با ندهید. دست

وقتیلغزشمیخوریدازاوبخواهیدشماراببخشد.
تصمیم که را کسی گذشته، خوب کارهای  13:33
گرفتهبهزندگیگناهآلودسابقبرگردد،نجاتنخواهد
خوبی کافی اندازه به میکنند فکر مردم از برخی داد.
آنها از نمیخواهند که را نادرستی اعمال که کردهاند
بخواهیم اینکه اما دهد. قرار تحتالشعاع بکشند، دست
زمینههای بعضی در و باشیم خوب زمینهها بعضی در
دیگربد،فایدهایندارد.خدامیخواهدباتماموجوداورا

دوستبداریموازاواطاعتکنیم.



داشتهباشدكارهایخوبگذشتهاشاورانجاتدهد،بایدبداندكههیچكدام
ازكارهایخوباوبهیادآوردهنخواهدشد؛ویرابرایگناهانشهالک
میكنم.14هنگامیكهبهشخصشروربگویمكهمیمیردواوازگناهانش
دستبكشدوبهراستیوانصافعملكند،15یعنیاگرآنچهراكهگرو
گرفتهاست،پسبدهد؛مالیراكهدزدیدهاست،بهصاحبشبرگرداند؛در
راهراستقدمبرداردوبدینكند؛دراینصورت،حتمًازندهخواهدماندو
نخواهدمرد.16هیچیکازگناهانگذشتهاشبهحسابنخواهدآمدواوزنده

خواهدماند،زیرابهخوبیوراستیرویآوردهاست.
17»باوجوداین،قومتومیگویندكهخداوندبیانصافاست!ولیبیانصافی
ازجانبآنهاست،نهازجانبمن!18چونبازهمبهشمامیگویمكهاگر
شخصدرستكاربهگناهوبدیرویبیاورد،خواهدمرد.19ولیاگرشخص
زنده كند، عمل راستی به و بكشد دست خود شرارت و بدی از شرور
خواهدماند.20باوجوداین،میگوییدكهخداوندعادلوباانصافنیست.ای
بنیاسرائیل،بدانیدكهمنهریکازشمارامطابقاعمالشداوریخواهم

كرد.«

کسانیکهدریهوداهستندنصیبیازمملکتاسرائیلنخواهندبرد
21درسالدوازدهمتبعیدمان،درروزپنجمازماهدهم،شخصیكهازاورشلیم
فراركردهبود،نزدمنآمدوگفت:»شهربدستدشمنافتادهاست!«22عصر
روزقبل،یعنییکروزپیشازآمدناینشخص،خداوندزبانمرابازكرده

بود.پس،روزبعدكهاوآمدتوانستمدوبارهحرفبزنم.
23سپساینپیغامبرمننازلشد:

24»ایانسانخاكی،بازماندگانپراكندةیهوداكهدرمیانشهرهایویران
شدهبسرمیبرند،میگویند:»ابراهیمفقطیکنفربود،باوجوداینصاحب
تماممملكتشد!پسماكهتعدادمانزیاداستمسلمًاخواهیمتوانستبه
آسانیآنراپسبگیریم!«25بهایشانبگوخداوندمیفرماید:»شماگوشت
راباخونمیخورید،بتمیپرستیدوآدممیكشید.آیاخیالمیكنیدبهشما
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1976 حزقیال33

14:33ـ16درستاستکهاعمالنیکباعثنجاتما 
نخواهدشد،امانجاتمابایددرقالباعمالنیکظاهر
شود)ر.ش.افسسیان10:2؛یعقوب14:2-17(.وازجمله
ایناعمالنیک،جبرانکردنگناهانگذشتهاست)که
ماجرایَزکینمونهایازآناست؛ر.ش.لوقا10-1:19(.
خداازماانتظاردارداشتباهاتیراکهدرگذشتهمرتکب

شدهایم،جبرانکنیم.

21:33و22حزقیالدرآغازدورانخدمتشقادربهسخن
خدا طرف از میخواست که هنگامی مگر نبود، گفتن
پیغامیبهمردمبدهد)26:3و27(.اماحالکهپیشگوییهای
اوهمگیبهتحققپیوستهبودومشتانبیایدروغیننیز
بازشدهبود،اودوبارهاجازهیافتآزادانهسخنبگوید.او
دیگرالزمنبودحقانیتشراثابتکند،بلکهآزادبودپیغام

خدارادرمورداحیاوامیدآیندهبهگوشقومبرساند.



اجازهمیدهمصاحباینسرزمینشوید؟26ایآدمكشها،ایبتپرستها،
ایزناكاران،آیاشایستههستیدكهصاحباینسرزمینشوید؟«

با 27»بهحیاتخودقسم،آنهاییكهدرشهرهایویرانشدهبسرمیبرند
شمشیركشتهمیشوند.آنانیكهدرصحراساكنند،خوراکجانورانوحشی
بابیماریمیمیرند.28این میشوندوكسانیكهدرقلعههاوغارهاهستند
سرزمینرامتروکوویرانمیگردانموبهغروروقدرتآنپایانمیدهم.
آبادیهایكوهستانیاسرائیلچنانویرانمیشوندكهحتیكسیازمیان
آنهاعبورنخواهدكرد.29وقتیمملكتاسرائیلرابسببگناهانساكنانش

خرابكنم،آنگاهخواهنددانستكهمنخداوندهستم.
30»ایانسانخاكی،قومتووقتیدركناردرخانههایخودودركناردیوار
شهرجمعمیشونددربارةتومیگویند:»بیاییدنزداوبرویموگوشبدهیم
بهماچهمیگوید.«31آنگاهمیآیندودرحضورتو كهازطرفخداوند
مینشینندوگوشمیدهند.ولیقصدشانایننیستكهآنچهمنبهایشان
میگویم،انجامدهند.آنهافقطبهزبان،مرامیپرستند،ولیدرعملدرپی
منافعخودهستند.32توبرایایشانمطربیهستیكهباسازوآوازدلنشین
آنهاراسرگرممیكند.حرفهایترامیشنوند،ولیبهآنهاعملنمیكنند.
البتهواقعخواهندشد، 33اماوقتیهمةسخنانیكهگفتهایواقعشوند،كه

آنگاهخواهنددانستكهیکنبیدرمیانایشانبودهاست.«

اسرائیلگلهخدااست

اینپیغامازطرفخداوندبهمنرسید:34
»ایانسانخاكی،كالممراكهبرضدشبانان،یعنیرهبرانقوم

26:33
میکا1:2و2

26:33
میکا1:2و2

27:33
اش19:2
ار4-2:15

حز14-12:5

27:33
اش19:2
ار4-2:15

حز14-12:5
28:33

ار22:44
حز14:6؛34:36

میکا13:7

28:33
ار22:44

حز14:6؛34:36
میکا13:7

29:33
حز25،33:23

29:33
حز25،33:23

30:33
حز3:14؛13:29

30:33
حز3:14؛13:29

31:33
مز36:78و37

اش13:29
متی22:13
لو15:12

یوش16-14:2
1یو18:3

31:33
مز36:78و37

اش13:29
متی22:13
لو15:12

یوش16-14:2
1یو18:3
32:33
مر20:6
32:33
مر20:6
33:33

حز5:2؛29:33
33:33

حز5:2؛29:33

حزقیال34،33 1977

حزقیال  که پیغامی به نبودند حاضر مردم  30:33ـ32
میدادعملکنند.شمانیزوقتیمردمشهادتتانرادرباره
مسیحبهمسخرهمیگیرندیاازعملکردنبهنصایحتان
سربازمیزنند،مأیوسنشوید.زیراشهادتشمافقطبرای
آنهانیست،بلکهاینکاررابهخاطروفاداریتانبهخدا
انجاممیدهید.شمانمیتوانیدآنهاراوادارکنیدپیغامتانرا
بپذیرند،بلکهتنهامیتوانیدآنراباوفاداریاعالمنمایید.
31:33آیاخداراواقعًاازصمیمقلبدوستدارید؟این
مردمدرظاهرنشانمیدادندکهازخداپیرویمیکنند،
امادرواقعپولشانرابیشترازخدادوستداشتند.امروزه
نیزخیلیهابهدینداریتظاهرمیکنند،وحالآنکهدر
باطنافرادیحریصوطّماعاند.عیسیبهماهشدارداده
کهنمیتوانیمدرآنواحدهمخدارادوستداشتهباشیم،
همپولرا)متی24:6(.وقتیپولزیادینداریم،گفتن

اینکه»ازهرچهدارممیگذرم«خیلیآساناست؛دست
کشیدنازعشقبهپولزمانیدشوارمیشودکهرفتهرفته

بهپولوثروتزیادیدستپیداکنیم.
نوعی را کلیسا مردم از بسیاری نیز امروزه  32:33
و مردم، با معاشرت موسیقی، از میدانند. سرگرمی
شرکتدرفعالیتهایکلیساییلذتمیبرند،امابهخود
پیغامیکهدرکلیسامیشنوندتوجهیندارند.آیاجلسات
کلیساییبرایشمابهصورتسرگرمیدرآمدهاست،یا

اینکهواقعًابرزندگیتانتأثیرمیگذارد؟
1:34ببحزقیالدراینجاتمامتبعیدیهارا،همآن
یهودیانیراکهازحکومتشمالیبودندوهمآنانیرا
کهمتعلقبهحکومتجنوبیبودند،قوماسرائیلمیخواند.
حزقیالازرهبراناسرائیلبهایندلیلکهبهجایمراقبت
ازقومبهفکرخودشانهستندوخودشانرامیپرورانند،



اسرائیلاستبیانكنوازجانبمنكهخداوندهستمبهایشانبگو:»وای
برشماایشباناناسرائیل،كهبجایچرانیدنگلههاخودتانرامیپرورانید.
آیاوظیفةشبانچرانیدنگوسفنداننیست؟3شماشیرآنهارامینوشید،از
پشمشانبرایخودلباسمیدوزید،گوسفندانپرواریرامیكشیدوگوشتشان
اماگلهرانمیچرانید.4ازضعیفهانگهداریننمودهایدواز رامیخورید،
مریضانپرستارینكردهاید،دستوپاشكستههاراشكستهبندیننمودهاید،
بدنبالآنهاییكهازگلهجاماندهوگمشدهاندنرفتهاید.درعوض،بازوروستم
برایشانحكمرانیكردهاید.5پسچونشبانوسرپرستنداشتند،پراكنده
وآوارهشدهاند.هرجانوریكهازراهبرسد،آنهارامیدرد.6گوسفندانمن
دركوهها،تپههاورویزمینسرگردانشدندوكسینبودكهبهفكرآنها

باشدودنبالشانبرود.
حیات 8به كنید! هستمگوش خداوند كه من بهكالم شبانان، ای 7»پس،
خودقسم،چونشماشبانانواقعینبودیدوگلةمرارهاكردیدوگذاشتید
خوراکجانورانبشوندوبهجستجویگوسفندانگمشدهنرفتید،بلكهخود
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1978 حزقیال34

 

بر اختصار به را آنان گناهان او میکند. انتقاد سخت
میشمارد)1:34-6(وآنگاهمجازاتخدارابرآنهااعالم
آینده در که میدهد وعده سپس .)10-7:34( میدارد
شبانحقیقی)مسیحموعود(خواهدآمدتاازمردمیکه
وظیفهمراقبتازآنانبهعهدهرهبرانقومبود،نگهداری
ومراقبتکند)11:34-31(.دراینپیغامزیبا،سرنوشت
شبانانفعلی،رسالتشبانجدید،وآیندهگله،همگیبه

زیباییبیانشدهاست.
2:34حزقیالبهضدرهبرانمذهبیاسرائیلپیشگویی
هیچ و بودند خودشان فکر به تنها آنان زیرا میکند،
توجهیبهقومنداشتندوحتیباآنابدرفتاریمیکردند.
عنوان قوم رهبران علیه را اتهام همین پیشتر نیز ارمیا
کردهبود)ارمیا1:23-4(.امروزهنیزرهبرانکلیساباید

ایمانداران نیازهای تأمین جهت در کلیسا امکانات از
استفادهکنند،ودرایندامنیفتندکهوقتوپولکلیسا
راصرفعالئقشخصیخودکنند.رهبرانبایدپیوسته
بهگلهخودنزدیکباشندتاهیچگاهچنینمشکلیپیش

نیاید.
مجازاتکرد را اسرائیل مذهبی رهبران خدا  4:34ـ6
زیراصرفًابهفکرخودشانبودندوبهوظیفهخدمتبه
دیگرانهیچتوجهینداشتند.امروزهنیزرهبرانروحانی
به شخصیشان پیشرفت و رفاه که باشند مواظب باید
بهایفروپاشیکلیساوپراکندگیاعضاتمامنشود.وقتی
مابیشازاندازهبهنیازهایخودمانتوجهداشتهباشیم،
ممکناستخداراازصحنهکناربزنیموکسانیراکه

اتکایشانبهمااسترهاسازیم.

شباناِنبددر
مقایسهباشبانان

خوب

شبانانبد
خودرامیپرورانند

بهفکرسالمتخودهستند

بازوروخشونتحکمرانیمیکنند

گوسفندانرارهاوپراکندهمیسازند

بهترینچیزهارابرایخودشانمیخواهند

شبانانخوب
بهگلهخوراکمیدهند

جستجوی در و میکنند نگهداری مریضان و ضعفا از
یافتنگمشدگانهستند

بامحبتحکمرانیمیکنند

گوسفندانراجمعمیکنندوازآنهامحافظتمینمایند

بهترینچیزهایخودرادراختیارگوسفندانشانمینهند



راپروراندیدوگذاشتیدگوسفندانمنازگرسنگیبمیرند،9و10پس،منبضد
شماهستموبرایآنچهكهبرسرگلهامآمده،شمارامسئولمیدانم.گلهرا
ازدستشمامیگیرمتادیگرنتوانیدخودرابپرورانید.گوسفندانمراازچنگ

شمانجاتمیدهمتادیگرآنهارانخورید.
11»منكهخداوندهستممیگویمكهمنخودمبهجستجویگوسفندانممیروم
وازآنهانگهداریمیكنم.12مثلیکشبانواقعیمراقبگلهامخواهمبودو
گوسفندانمراازآننقاطیكهدرآنروزتاریکوابریپراكندهشدهبودند
جمعكرده،برمیگردانم.13ازمیانسرزمینهاوقومهاآنانراجمعمیكنمو
بهسرزمینخودشان،اسرائیلبازمیآورمورویكوههاوتپههایسرسبزو
خرماسرائیل،كناررودخانههاآنهارامیچرانم.14بلی،بررویتپههایبلند
اسرائیل،چراگاههایخوبوپرآبوعلفبهآنهامیدهم.آنجادرصلحو
آرامشمیخوابندودرچراگاههایسبزوخرمكوهمیچرند.15و16منخود
شبانگوسفندانمخواهمبودوآنهارادرآرامشوامنیتخواهمخوابانید.
دنبالگوسفندانجاماندهازگلهوگمشدهخواهمرفتوآنهارابازخواهم
آورد.دستوپاشكستههارا،شكستهبندیخواهمكردوبیمارانرامعالجه
خواهمنمود.ولیگوسفندانقویوفربهراازبینمیبرم،زیرامنبهانصاف

داوریمیكنم.
17»ایگلةمن،منبینشماداوریكرده،گوسفندراازبزوخوبراازبد
جداخواهمكرد.18بعضیازشمابهترینعلفهایمرتعرامیخوریدومابقیرا
نیزلگدمالمیكنید.آبزاللرامینوشیدوبقیهراباپاگلآلودمینمایید.
19برایگوسفندانمنچیزیجزچراگاههایپایمالشدهوآبهایگلآلود

باقینمیگذارید.
20»بنابراینمنخود،بینشماگوسفندانفربهوشماگوسفندانالغرداوری
خواهمكرد.21چونشماگوسفندانالغرراكنارمیزنیدوازگلهدورمیكنید.
22پس،منخودگوسفندانمرانجاتمیدهمتادیگرموردآزارقرارنگیرند.
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حزقیال34 1979

9:34و10شبانانیکهازگلهخودمراقبتنمیکردند، 
میبایستازمقامشبانیبرکنارمیشدند.رهبرانمسیحی
بایدبهاینهشدارخوبتوجهکنندوازگلهخودمراقبت
رسوایی جز کارشان نتیجه اینصورت غیر در نمایند.
وشکستنخواهدبود)ر.ش.1قرنتیان24:9-27(.فقط
کافینیستاعضایکلیساراراضینگاهداریم،بلکهباید
قومخداراتقویتکنیم،تشویقشاننماییموبهآنهاتعلیم
دهیم.اگرچنیننکنیم،خداممکناستماراازخدماتی

کهبرعهدهداریمخلعکند.
گله شبانی کامل، اقتدار و قدرت با خدا  11:34ـ16

که میبینیم وقتی گرفت. خواهد عهده بر را پراکنده
نباید تنهامیگذارند مارا ماخیانتمیکنندو رهبران
مأیوسشویم،بلکهبایدبرایکمکبهخدارویبیاوریم.
اوکماکانبرشرایطحاکماستومیتواندحتیچنین
وضعیتتأسفباریراطوریتغییردهدکهبهجاللاوو

پیشرفتملکوتشبینجامد)رومیان28:8(.
18:34ـ20شبانبدنهفقطخودخواهاست،بلکهمخرب
نیزهست.خادمیکهباایجادشکوتردیددرمـردم،
دیگران برای را آب شریرانه اعمال و دروغین، تعالـیم
گلآلودمیکند،خوراکروحانیگلهاشراازبینمیبرد.



منبینگوسفندانخودداوریمیكنموخوبراازبدجدامینمایم.23شبانی
برایشانخواهمگماشتكهایشانرابچراند،یعنیخدمتگزارخودداودرا.
اوازایشانمواظبتخواهدكردوشبانایشانخواهدبود.24منكهخداوند
هستم،خدایایشانخواهمبودوخدمتگزارمداود،برایشانسلطنتخواهد
كرد.منكهخداوندهستم،اینراگفتهام.25باایشانعهدمیبندمكهایشان
رادرامنیتنگاهدارم.حیواناتخطرناکراازمملكتآنهابیرونمیرانمتا
قوممنبتوانندحتیدربیابانوجنگلهمبدونخطربخوابند.26قومخودو
خانههایشانراكهدراطرافكوهمناستبركتخواهمداد.بارشهایبركت
رابرآنهاخواهمبارانیدوبارانرابموقعبرایآنهاخواهمفرستاد.27درختان
میوهومزرعههاپربارخواهندبودوهمهدرامنیتزندگیخواهندكرد.وقتی
زنجیراسارتراازدستوپایایشانبازكنموآنانراازچنگكسانی
كهایشانرابهبندكشیدهبودندبرهانم،آنگاهخواهنددانستكهمنخداوند
هستم.28دیگرهیچقومیآنهاراغارتنخواهدكردوحیواناتوحشیبهآنان
حملهورنخواهندشد.درامنیتبسرخواهندبردوهیچكسایشانرانخواهد
ترسانید.29بهقوممزمینیحاصلخیزخواهمدادتادیگرازگرسنگیتلفنشوند

ودیگردربینقومهایبیگانهسرافكندهنگردند.«
خداوند من، كه دانست خواهند همه طریق این »به میفرماید: 30خداوند

بنیاسرائیل،پشتیبانایشانمیباشموآنانقوممنهستند.31ایگلةمنوای
گوسفندانچراگاهمن،شماقوممنهستیدومنخدایشما.«

ادومبهکلیویرانخواهدشد

پیغامدیگریازجانبخداوندبهمنرسید:35
2»ایانسانخاكی،روبهكوهسعیربایستوبضدساكنانشپیشگویی

كنوبگو:
3»خداوندمیفرماید:منبضدشماهستموسرزمینشمارابكلیویرانو
بدانید متروکخواهمكرد.4شهرهایتانراخرابوویرانخواهمنمودتا
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1980 حزقیال35،34

23:34ـ25خدابرخالفشبانان)یارهبران(فعلیقوم 
شبان ،)6-1:34( بودند بیکفایت و ناالیق افرادی که
کاملیراخواهدفرستادکههمانمسیحموعودباشد.اوبه
تمامنیازهایقومشرسیدگیخواهدکردوفرمانرواییو
ملکوتیرابرقرارخواهدساختکهصلحوعدالتکامل
؛ 5:23و6 ارمیا ؛ 23 مزمور )ر.ش. باشد حاکم آن در

یوحنا11:10؛عبرانیان20:13و21؛مکاشفه21(.
نیز ادوم)کهسعیر بازهمبرضد 1:35ببحزقیال
نامیدهمیشود(پیشگوییکرد.اولینپیشگوییاوبهضد

این در احتمااًل است.حزقیال آمده ادومدر14-12:25
پیشـگویی،ادومرابهعنواننمادتماماقوامیبهکارمیبرد
کهباقومخدادشمنبودند.درفصل36درمورداحیای
اسرائیلمیخوانیم،ودراینفصلدرموردنابودیادوم

)یعنیدشمنانخدا(.
2:35ادومبراینابودیاورشلیمپیشنهادکمککردو
بادیدنسقوطشهربهشادمانیپرداخت.دشمنیدیرین
این اهالی بر خدا مجازات شد باعث خدا قوم با ادوم

سرزمیننازلگردد.



كهمنخداوندهستم.5شمادائمبااسرائیلدشمنیكردهاید.وقتیبنیاسرائیل
درمصیبتبودندوبسببگناهانشانمجازاتمیشدند،شماهمدركشتار
آنهاشریکگشتید.6بهحیاتخودقسم،حالكهازخونریزیلذتمیبرید،
و میكنم متروک و ویران را سعیر 7كوه میریزم. را شما خون هم من
تمامكسانیراكهازآنعبوركنندازبینمیبرم.8كوهها،تپهها،درههاو
رودخانههایتانراازاجسادكشتهشدگانباشمشیرپرمیسازم.9سرزمینشما
رابرایهمیشهویرانمیكنموشهرهایتاندیگرهرگزآبادنخواهندشدتا

بدانیدكهمنخداوندهستم.
10»بااینكهمندرسرزمیناسرائیلویهوداهستم،ولیشماگفتهایدایندو
قوممالماهستندوماسرزمینآنهارابهتصرفخوددرمیآوریم.11پس،به
حیاتخودقسم،خشموحسدوكینهایراكهنسبتبهقوممنداشتیدتالفی
بنیاسرائیلخواهنددانست خواهمكرد.هنگامیكهشمارامجازاتكنم،
كهبسببآنچهكهبرسرایشانآوردهایدشمارامجازاتكردهام.12شمانیز
خواهیددانستكهمنسخنانكفرآمیزشماراشنیدهامكهگفتهایدسرزمین
بلعید.13شمابضدمنسخنان قوماسرائیلخرابشدهوماآنهاراخواهیم

تكبرآمیزبسیارگفتهایدومنهمةآنهاراشنیدهام!«
14خداوندبهاهالیسعیرمیفرماید:»وقتیسرزمینشماراویرانكنم،تمام

مردمجهانشادیخواهندكرد.15هنگامیكهسرزمینمناسرائیلویرانشد
شماخوشحالشدیدواكنونمنبرایویرانشدنسرزمینشماشادیمیكنم!
ایكوهسعیر،ایسرزمینادوم،شمابكلیویرانخواهیدشد.آنوقتهمه

خواهیددانستكهمنخداوندهستم!«

خداوندوعدهمیدهدکه
روزهایخوشگذشتهدوبارهتکرارشود

»ایانسانخاكی،برایاسرائیلپیشگوییكنوبگوكهبهاین36
پیغامیكهازجانبخداونداستگوشدهند:

2»دشمنانتبهتواهانتكرده،بلندیهایقدیمیشماراازآنخودشانمیدانند.
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حزقیال36،35 1981

8:35حزقیالنهتنهابهضدساکنانادوم،بلکهبهضد 
که کوه کرد. پیشگویی نیز ادوم سرزمین و کوهها
مظهرقدرتاست،نمایانگرغرورکسانیبودکهفکر
بگریزند. خود گناهان مجازات از میتوانند میکردند
هست؟ دنیوی غرور چنین دچار نیز شما کشور آیا
الهی خشم که دارد وجود خطر این است، چنین اگر
درستهمانطورکهبرادومنازلشد،برسرزمینشما

نیزنازلشود.

ملت که میگوید فصل این در حزقیال  1:36بب
باز خود سرزمین به و شد خواهد احیا دوباره اسرائیل
ساکن تبعیدیهای نظر در چیزی چنین خواهدگشت.
بر مجددًا پیغام این در اما مینمود. ممکن غیر بابل
حاکمیتمطلقخداووفاداریاوتأکیدمیشود.خداابتدا
قومهاییراکهازآنهابرایتنبیهاسرائیلاستفادهکرده
بودمجازاتخواهدنمود)1:36-7(،وآنگاهقومخودرا

احیاخواهدساخت)15-8:36(.



3ازهرطرفشماراتاروماركرده،بهسرزمینهایمختلفبردهاندوشمامورد
مالمتوتمسخرآنانقرارگرفتهاید.4پسایاسرائیل،بهكالممنكهخداوند
هستمگوشفراده!بهكوههاوتپهها،وادیهاودرهها،مزارعوشهرهاییكه
مدتهاستبوسیلةقومهایخدانشناسهمسایةشماویرانشدهوموردتمسخر
قرارگرفتهاند،میگویم:5خشممنبضداینقومها،بخصوصادوم،شعلهورشده

است،چونزمینمراباشادیوبااهانتبهقوممن،تصرفنمودند.
6»پس،ایحزقیال،پیشگوییكنوبهكوههاوتپهها،بهوادیهاودرههای
اسرائیلبگوكهخداوندمیفرماید:منازاینكهقومهایهمجوارتانشمارا
تحقیركردهاندسختخشمگینهستم.7منخودمبهشماقولمیدهمكهاین
اسرائیلدرختان قومهاموردتحقیرقرارخواهندگرفت.8ولیدرسرزمین
دوبارهسبزخواهندشدوبرایشماكهقوممنهستیدمیوهخواهندآورد
وشمابهسرزمینخویشبازخواهیدگشت.9منهمراهشماهستمووقتی
زمینراشیاركرده،درآنبذربپاشید،شمارابركتخواهمداد.10درسراسر
اسرائیل،جمعیتشماراافزایشمیدهموشهرهایخرابشدهرابنانموده،
آنهاراپرازجمعیتمیكنم.11نهفقطمردم،بلكهگلههایگاووگوسفند
شماراهمزیادمیسازم.شهرهایشمامثلگذشتهآبادخواهندشدومن
آنوقتخواهید داده،كامیابخواهمساخت. بركت پیش از بیش را شما
دانستكهمنخداوندهستم.12ایاسرائیلكهقوممنهستید،منشمارابه
سرزمینتانبازمیگردانمتاباردیگردرآنساكنشوید.آنسرزمینمتعلق

بهشماخواهدبودودیگرنخواهمگذاشتفرزندانشماازقحطیبمیرند.«
13خداوندمیفرماید:»قومهایدیگربهشماطعنهمیزنندومیگویند:»اسرائیل

رامیبلعد!«14ولیمنكهخداوندهستم، سرزمینیاستكهساكنانخود
میگویمكهآنهادیگراینسخنانرابرزباننخواهندآورد،زیرامرگومیر
دراسرائیلكاهشخواهدیافت.15آنقومهادیگرشماراسرزنشومسخره
نخواهندكرد،چوندیگرقومیگناهكاروعصیانگرنخواهیدبود.اینرامن

كهخداوندهستممیگویم.«
16پیغامدیگریازجانبخداوندبرمننازلشد:

17»ایانسانخاكی،وقتیبنیاسرائیلدرسرزمینخودشانزندگیمیكردند،
آنرابااعمالزشتخودنجسنمودند.رفتارایشاندرنظرمنمثلیک
آلوده بتپرستی و آدمكشی با را 18مملكت بود. نجس و كثیف پارچة
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8:36»سبزشدنومیوهدادندوبارهدرختان«نقطه 
اسرائیل برای قباًل که است بیثمری و ویرانی مقابل
از تنها مجدد شکوفایی این بود. شده پیشگویی

احیای از خدا هدف و بود. میسر الهی احیای طریق
است اوخداوند بفهماند مردم به بودکه این اسرائیل

.)11:36(



ساختند.بهایندلیلبودكهمنخشمخودرابرایشانفروریختم.19آنانرابه
سرزمینهایدیگرتبعیدكردموبهاینطریقایشانرابهسببتماماعمالو
رفتاربدشانمجازاتنمودم.20اماوقتیدرمیانممالکپراكندهشدند،باعث
ایشانگفتند: بارة نامقدوسمنگشتند،زیراقومهایدیگردر بیحرمتی
»اینهاقومخداهستندكهازسرزمینخودراندهشدهاند.«21منبهفكرنام

قدوسخودهستمكهشماآنرادربینقومهایدیگربیحرمتكردهاید.
بهقوماسرائیلبگومنكهخداوندهستممیگویمشمارادوباره 22»پس،
بخاطر بلكه شما بخاطر نه را كار این ولی میگردانم، باز سرزمینتان به
نمودهاید. بیحرمت را قومهاآن میان نامقدوسخودمیكنمكهشمادر
23عظمتنامخودراكهشماآنرادرمیانقومهایدیگربیحرمتكردید،
درمیانشماآشكارخواهمساخت،آنگاهمردمدنیاخواهنددانستكهمن
خداوندهستم.24منشماراازمیانقومهایدیگرجمعكرده،بهسرزمینتان
ازبتپرستیو تا بازمیگردانم.25آنگاهآبپاکبرشماخواهمریخت
تمامگناهاندیگرپاکشوید.26بهشماقلبیتازهخواهمدادوروحیتازه
درباطنشماخواهمنهاد.دلسنگیونامطیعراازشماخواهمگرفتوقلبی
نرمومطیعبهشماخواهمداد.27روحخودرادرشماخواهمنهادتااحكامو

قوانینمرااطاعتنمایید.
28»شمادرسرزمیناسرائیلكهبهاجدادتاندادمساكنخواهیدشد.شما
قوممنمیشویدومنخدایشما.29شماراازهمةگناهانتانپاکمیكنم
وغلةفراوانبهشماداده،بهقحطیپایانمیدهم.30میوةدرختانومحصول
مزارعتانرازیادمیكنمتادیگربعلتقحطیموردتمسخرقومهایهمجوار
قرارنگیرید.31آنگاهگناهانگذشتةخودرابهیادخواهیدآوردوبرای
شد. خواهید بیزار و متنفر خود از كردهاید كه قبیحی و زشت كارهای
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راحفظ  نامخود میخواستحرمت خدا چرا  21:36
کند؟علتشایناستکهخداتنهابهفکرنجاتقومخود
نبود،بلکهبهنجاتتماممردمدنیامیاندیشید.اگراواجازه
میدادقومشدرگناهباقیبمانندوبرایهمیشهبهدست
دشمنانشاننابودشوند،سایرقومهاچنیننتیجهمیگرفتند
کهخدایانشانپیروزشدهاند)اشعیا11:48(.وخدابههیچ
وجهحاضرنبودجاللوشکوهشراباخدایاندروغین
قسمتکند؛اویگانهخدایحقیقیاست.قومخداوظیفه
داشتندخدارابهطرزیشایستهبهبقیهمردمدنیامعرفی
کنند.امروزهنیزهمینمسؤولیتمتوجهایمانداراناست.

آیاشمابهطرزیشایستهمعرفخداهستید؟
تنها نه را اسرائیل قوم که داد وعده خدا  25:36ـ27
ازنظرجسمانی،بلکهازنظرروحانینیزاحیاکندوبه

آنهادلیتازهعطاکندتااوراپیروینمایند.خدابدین
؛ 20،19:11 )ر.ش. نهاد آنها در را خود روح منظور،
مزمور7:51-11(.دراینجانیزبازعهدوپیمانیجدید
،)25-23:34 ؛ 63-61:16( میشود داده وعده مردم به
عهدوپیمانیکهدرنهایتدرمسیحبهطورکاملتحقق
خواهدیافت.زندگیشماهرقدرهمکهدرحالحاضر
ناپاکوآلودهباشد،خدااینامکانرابهشمامیدهد
او بپذیرید، را خدا وعده اگر کنید. شروع نو از که
شما به تازه دلی کند، پاک را گناهانتان است حاضر
بنابراین دهد. قرار درونتان در را روحخود و ببخشد،
وقتیمیتوانیدزندگیتازهایداشتهباشید،چراکماکان
میکوشیدزندگیکهنهتانراباوصلهوپینهسرپانگاه

دارید؟



32ولیبدانیدكهاینكاررابخاطرشمانمیكنم.پسایقوماسرائیل،از
كارهاییكهكردهاید،خجالتبكشید!«

33خداوندمیفرماید:»وقتیگناهانتانراپاکسازم،دوبارهشمارابهوطنتان

اسرائیلمیآورموویرانههاراآبادمیكنم.34زمینهادوبارهشیارخواهند
شدودیگردرنظررهگذرانبایرنخواهندبود؛35وآنهاخواهندگفت:»این
زمینیكهویرانشدهبود،اكنونهمچونباغعدنشدهاست!شهرهایخراب
دوبارهبناگردیدهودورشانحصاركشیدهشدهوپرازجمعیتگشتهاند.«
36آنگاهتمامقومهایهمجواریكههنوزباقیماندهاند،خواهنددانستمنكه
خداوندهستمشهرهایخرابراآبادكردهودرزمینهایمتروکمحصول
عمل بدان و گفتهام را این هستم خداوند كه من آوردهام. بار به فراوان

میكنم.«
خواهم اجابت را اسرائیل قوم دعاهای دیگر بار »من میفرماید: 37خداوند

كردوایشانرامثلگلةگوسفندزیادخواهمنمود.38شهرهایمتروكشان
از اورشلیم كه عید روزهای مانند درست گشت خواهد مملو جمعیت از

گوسفندانقربانی،پرمیشد.آنگاهخواهنددانستكهمنخداوندهستم.«

درهاستخوانهایخشک

قدرتخداوندوجودمرادربرگرفتوروحاومرابهدرهایكه37
روی جا همه در استخوانها برد. بود، خشک استخوانهای از پر
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32:36خدافرمودکهقوماوبایدازگناهانخودخجالت 
حساسیت که بودند شده سنگدل بهحدی مردم بکشند.
خودرانسبتبهگناهبالکلازدستدادهبودند.آنهااول
،)31:36( میآوردند« یاد »به را گناهانشان میبایست
سپسازآنهاابرازانزجارمیکردند،وباالخرهازآنهاتوبه
مینمودند)ر.ش.یعقوب8:4و9(.مانیزممکناستدر
ارزیابیزندگیمانمتوجهشویمکهحساسیتخودرانسبت
بهبعضیگناهانازدستدادهایم.امااگرخودرابامعیارهای
خجالت گناهانی چنان از بیتردید نیز ما بسنجیم، الهی
خواهیمکشید.نخستینگامبهسویایجادرابطهباخدااین
استکهگناهراآنطورکههستبشناسیم،ازاینکهخدارا
ناخشنودساختهایمابرازندامتکنیم،وازاوطلببخشایش

نماییم.اینکار،موانعبینماوخداراازمیانبرمیدارد.
قوم یاری به است آماده که فرمود خدا  37:36و38
کنند. درخواستکمک او از اینکه بر مشروط بشتابد
ببخشد ما به تازه دلی نخواهیم خدا از که وقتی تا ما
)26:36(،نمیتوانیمازاوانتظاررحمتداشتهباشیم.اما

خداراشکرکهدعوتاوبرایهمهاست.

1:37بباینرؤیا،وعدهایراکهپیشتردرفصل36
و تازه زندگی وعده میکشد: تصویر به بود شده داده
قومیکههمازنظرجسمیوهمازلحاظروحانیاحیا
شدهاند.استخوانهایخشکنمایانگریهودیاندراسارت
)17-15:37( عصا دو بودند. مرده و پراکنده که بود
که میداد نشان را اسرائیل قوم کل دوباره اتحاد نیز
بهدوحکومتجنوبیوشمالیتجزیه ازسلیمان پس
از هم و اسرائیل از هم پراکنده، تبعیدیهای بود. شده
یهودا،بهزودیاز»قبرهای«اسارترهاییخواهندیافت
وروزیمجددًابهرهبریمسیحموعوددرسرزمینخود
گردهمخواهندآمد.اینرؤیاهنوزعملینشدهاست.
حزقیالاحتمااًلبههنگامموعظهبراییهودیاندرتبعید،
زیرا میگوید، سخن مردگان با دارد میکرد احساس
اما نمیدادند. نشان او پیغامهای به واکنشی هیچ آنها
ایناستخوانهاواکنشنشاندادند!ودرستهمانطور
کهخدابهاستخوانهایمردهحیاتبخشید،بهقومخود
نیزکهازنظرروحانیمردهبودندحیاتدوبارهخواهد

بخشید.



زمینپخششدهبودند.اومرادرمیاناستخوانهاگردانید.3بعدبهمنگفت:
»ایانسانخاكی،آیاایناستخوانهامیتواننددوبارهجانبگیرندوانسانهای
زندهایشوند؟«گفتم:»ایخداوند،تومیدانی.«4آنگاهبهمنفرمودكهبه
استخوانهابگویم:»ایاستخوانهایخشکبهكالمخداوندگوشدهید!5او
میگوید:منبهشماجانمیبخشمتادوبارهزندهشوید.6گوشتوپیبه
شمامیدهموباپوست،شمارامیپوشانم.درشماروحمیدممتازندهشوید.

آنگاهخواهیددانستكهمنخداوندهستم.«
سروصدایی ناگهان گفتم. استخوانها به بود فرموده خداوند كه را 7آنچه
برخاستواستخوانهایهربدنبهیكدیگرپیوستند!8سپسدرحالیكهنگاه
میكردم،دیدمگوشتوپیبررویاستخوانهاظاهرشدوپوست،آنهارا
پوشانید.امابدنهاهنوزجاننداشتند.9خداوندبهمنفرمود:»ایانسانخاكی
بهروحبگوازچهارگوشةدنیابیایدوبهبدنهایاینكشتهشدگانبدمدتا
دوبارهزندهشوند.«10پسهمانطوركهخداوندبهمنامرفرمودهبودگفتم
وروحداخلبدنهاشدوآنهازندهشده،ایستادندولشكریبزرگتشكیل

دادند.
11سپسخداوندمعنیاینرؤیارابهمنفرمود:»ایناستخوانهاقوماسرائیل
آمدهایم در شده خشک استخوانهای بصورت »ما میگویند: آنها هستند؛
خداوند كه بگو ایشان به تو 12ولی است.« رفته برباد امیدهایمان همة و
آنها در كه را شما اسارت قبرهای من اسرائیل، من قوم »ای میفرماید:
اسرائیل بهمملكت دفنشدهایدمیگشایمودوبارهشمارازندهمیكنمو
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5:37استخوانهایخشکنمایانگروضعیتمردمبود
کهازلحاظروحانیمردهبودند.کلیسایشماممکناست
درنظرتانبهسانتلیازاستخوانهایخشکباشدکهاز
نظرروحانیمردهوهیچامیدیبهحیاتبرایآننیست.
و احیا وعده خود قوم به خدا که همانطور درست اما
تجدیدحیاتداد،میتواندهرکلیساییرانیزولوآنکه
آنحیات در و سازد احیا باشد، مرده و کاماًلخشک

برای شوید، تسلیم و نومید آنکه بهجای بنابراین بدمد.
بهآن احیایکلیسایخوددعاکنیدزیراخدامیتواند
حیاتیتازهببخشد.امیدودعایهرکلیسابایداینباشد
قراردهد)14:37(.درواقع کهخداروحشرادرآن
دستخداازهماکنوندرکاراست،قومشرابهسوی
تازه حیاتی مرده کلیساهای کالبد در و میخواند خود

میدمد.

عهدقدیمو
عهدجدید

عهدقدیم
برسنگنگاشتهشدهبود

براساسشریعتبود

میبایستآنرافراگرفت

رابطهایبودباخدامبتنیبرشریعت

عهدجدید
بردلمردمنوشتهشد

براساستمایلقلبیانساناستبرایدوستداشتنخدا
وخدمتبهاو

همهآنراخواهنددانست

رابطهایشخصیباخدااست



بازمیگردانم.13سرانجام،ایقوممن،خواهیددانستكهمنخداوندهستم.
14روحخودرادرشماقرارمیدهموشماباردیگراحیاشده،بهوطنخودتان
بازمیگردید.آنوقتخواهیددانستمنكهخداوندهستمبهقولیكهدادهام

عملمیكنم.«

حکومتمجددًامتحدمیشود
15اینپیغامنیزازطرفخداوندبرمننازلشد:

16»یکعصابگیرورویآناینكلماترابنویس:»یهوداوقبایلمتحد
بنویس:»بقیة اینكلماترارویآن او«.بعدیکعصایدیگربگیرو
قبایلاسرائیل«.17هردوآنهارابهمبچسبانتامثلیکعصادردستتباشند.
ایشانبگوكهخداوند به ببینندو بلندكنتاهمه 18و19و20سپسدستترا
میفرماید:»منقبایلاسرائیلرابهیهوداملحقمیسازموآنهامثلیکعصا

دردستمخواهندبود.«
21»سپسبایشانبگوكهخداوندمیفرماید:»قوماسرائیلراازمیانقومها
جمعمیكنموازسراسردنیاایشانرابهوطنخودشانبازمیگردانم22تا
ایشانسلطنتخواهد بصورتیکقومواحددرآیند.یکپادشاهبرهمة
بابتپرستیوسایر نخواهندشد،23ودیگر بهدوقومتقسیم كرد.دیگر
گناهان،خودشانراآلودهنخواهندساخت.منایشانراازهمةگناهانشان
پاکمیسازمونجاتمیدهم.آنگاهقومواقعیمنخواهندشدومنخدای
ایشانخواهمبود.24خدمتگزارمنداود،پادشاهایشانخواهدشدوآنهایک
رهبرخواهندداشتوتمامدستوراتوقوانینمرااطاعتنموده،خواستههایم
رابجاخواهندآورد.25آنهادرسرزمینیكهپدرانشانزندگیكردند،ساكن
میشوند،یعنیهمانسرزمینیكهبهخدمتگزارمیعقوبدادم.خودوفرزندان
ونوههایشان،نسلاندرنسل،درآنجاساكنخواهندشد.خدمتگزارمداودتا
بهابدپادشاهآنانخواهدبود.26منباایشانعهدمیبندمكهتابهابدایشان
رادرامنیتنگهدارم.منآنهارادرسرزمینشانمستقركرده،جمعیتشانرا
زیادخواهمنمودوخانةمقدسخودراتابهابددرمیانایشانقرارخواهم
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1986 حزقیال37

24:37و25مسیحموعوداغلبداودخواندهمیشودزیرا 
اما بود، پادشاهخوبی داود بود. داودخواهد نسل از او
؛ 14:17 )مکاشفه است کامل پادشاه آن موعود مسیح

16:19؛1:21بب(.
و فیزیکی احیای از اینجا در خدا وعده  26:37و27
جغرافیاییاسرائیلبسیفراترمیرود.خداوعدهمیدهد
و فکر تا ببخشد تازهای روحانی حیات قومش به که

دلشانمعطوفاوباشد.درسراسرکالمخداهمینفرایند
توصیف خدا روح بهواسطه دل پاکسازی عنوان تحت

شدهاست)تیطس4:3-6؛1یوحنا27:2(.
26:37ـ28خانهخدامظهرسلطنتخدابرزمینودر
بودند. او از اطاعت پی در که بود کسانی تمام قلب
به را یاخانهخدا معبد تا48 حزقیالدرفصلهای40

تفصیلشرحمیدهد.



داد.27خانةمندرمیانایشانخواهدبودومنخدایایشانخواهمبودوآنها
قوممن.28وقتیخانةمقدسمنتاابددرمیانایشانبرقراربماند،آنگاهسایر
قومهاخواهنددانستمنكهخداوندهستمقوماسرائیلرابرایخودانتخاب

كردهام.«

پیشگوییبرضدجوج

اینپیغامنیزازجانبخداوندبهمنرسید:38
2و3»ایانسانخاكی،روبهسرزمینماجوجكهدرسمتشمال
استبایستوبضدجوج،پادشاهماشکوتوبالپیشگوییكن.بهاوبگو
كهخداوندمیفرماید:»منبضدتوهستم.4قالبدرچانهاتمیگذارموتو
رابهسویهالكتمیكشم.سربازانپیادهوسوارانمسلحتوبسیجشده،
سپاهبسیاربزرگونیرومندیتشكیلخواهندداد.5پارس،كوش،وفوطهم
باتمامسالحهایخودبهتوخواهندپیوست.6تماملشكرسرزمینجومرو
توجرمهازشمال،ونیزبسیاریازقومهایدیگر،بهتوملحقخواهندشد.7ای

جوج،تورهبرآنهاهستی،پسآمادهشووتدارکجنگببین!
8»پسازیکمدتطوالنیازتوخواستهخواهدشدكهنیروهایخودرا
بسیجكنی.توبهسرزمیناسرائیلحملهخواهیكرد،سرزمینیكهمردمآن
ازاسارتسرزمینهایمختلفبازگشتهودرسرزمینخوددرامنیتساكن
شدهاند؛9ولیتووتمامهمپیمانانتسپاهیبزرگتشكیلخواهیددادومثل
طوفانیسهمگینبرآنهافرودخواهیدآمدومانندابریسرزمیناسرائیلرا

خواهیدپوشاند.«
10خداوندمیفرماید:»درآنهنگامتونقشههایپلیدیدرسرخواهیپروراند؛

11وخواهیگفت:»اسرائیلیکمملكتبیدفاعاستوشهرهایشحصار
ندارند!بهجنگآنمیرومواینقومراكهدركمالامنیتواطمینانزندگی
میكنند،ازبینمیبرم!12بهآنشهرهاییكهزمانیخراببودند،ولیاینک
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حزقیال38،37 1987

کهچطور  داد نشان 37 فصل در حزقیال  1:38بب
به دنیا مختلف نقاط از خدا( قوم )یعنی اسرائیل
سرزمینشانبازخواهندگشت.امابهمجردآنکهاسرائیل
ملتینیرومندشد،اقوامیازشمالبهرهبریجوج)که
بهقومخدا بردهشده( نام ازآن نیز درمکاشفه8:20
حملهخواهندکرد.هدفآناننابودیفرمانرواییخدا
بود.همپیمانانجوجازمناطقکوهستانیجنوبشرقی
مناطق )که خزر دریای غربی جنوب و سیاه دریای
بودند مناطقی از نیز و است(، امروزی ترکیه مرکزی
اتحاد احتمااًل و لیبی اتیوپی، ایران، جزو امروزه که

شورویسابقاست.جوجاحتمااًلنامیکشخصبود.با
اینحالباتوجهبهمتن،جوجمیتوانددراینجابهعنوان
مظهرکلشرارتموجوددردنیانیزبهکاررفتهباشد.
معالوصفجوجچهنمادینباشدچهواقعی،مظهرقدرت
برضد را نیرویخود قواییاستکه تمامآن نظامی
معتقدندکهجنگیکه بسیاری بودند. بسیجکرده خدا
بشر تاریخ پایان در میکند توصیف اینجا در حزقیال
بین که داشت توجه باید حال این با داد. خواهد رخ
مکاشفه کتاب 20 فصل در آنچه و فصل این وقایع

آمده،تفاوتهایزیادیوجوددارد.



آبادگشتهوازمردمیپرشدهاندكهازسرزمینهایدیگربازگشتهاند،حمله
میكنموغنایمفراوانبدستمیآورموبسیاریرااسیرمیكنم.زیرااكنون

اسرائیلگاووگوسفندوثروتبسیارداردومركزتجارتدنیاست.«
13»مردمسباوددان،وتجارترشیشبهتوخواهندگفت:»آیاباسپاهخودآمدهای

تاطالونقرهواموالایشانراغارتكنیوحیواناتشانراباخودببری؟«
14خداوندبهجوجمیفرماید:»زمانیكهقوممندرمملكتخوددرامنیت

زندگیكنند،توبرمیخیزیو15و16باسپاهعظیمخودازشمالمیآییو
مثلابرزمینرامیپوشانی.این،درآیندةدوراتفاقخواهدافتاد.منتورا
بهجنگسرزمینخودمیآورم،ولیبعددربرابرچشمانهمهقومهاتورااز
میانبرمیدارمتابههمةآنهاقدوسیتخودرانشاندهموتاآنهابدانندكه

منخداهستم.«
17خداوندمیفرماید:»توهمانیكهمدتهاپیشتوسطخدمتگزارانمیعنیانبیای

اسرائیلدربارهاتپیشگوییكرده،گفتمكهبعدازآنكهسالهایبسیاربگذرد،
تورابهجنگقومخودخواهمآورد.18اماوقتیبرایخرابكردنمملكت
اسرائیلبیایی،خشممنافروختهخواهدشد.19منباغیرتوغضبگفتهام
كهدرآنروزدراسرائیلزلزلةمهیبیرخخواهدداد.20ودرحضورمنتمام
لرزید.صخرههاتكانخواهندخوردوحصارها انسانهاخواهند و حیوانات
فروخواهندریخت.21منكهخداوندهستممیگویمتوراایجوج،بههر
افتاده،یكدیگر نوعترسیگرفتارخواهمساختوسربازانتوبهجانهم
سیلآسا، و سهمگین طوفانهای مرض، شمشیر، با 22من خواهندكشت! را
تگرگهایدرشتوآتشوگوگردباتووباتمامسربازانوهمپیمانانت
خواهمجنگید.23بهاینطریقعظمتوقدوسیتخویشرابههمةقومهای

جهاننشانخواهمدادوآنهاخواهنددانستكهمنخداوندهستم.«

قدوسیتخدابهاثباتخواهدرسید

بگو:»ای39 پیشگوییكنو بارةجوج بازدر انسانخاكی، »ای
من میگوید خداوند هستی، توبال و ماشک پادشاه كه جوج
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1988 حزقیال39،38

در  تجاری بزرگ مراکز از که ددان و سبا  13:38
مناطقعربنشینبودند،بهقومخدامیگفتند:»شماکه
تجاری ابرقدرتهای بهعنوان را ما موقعیت هستیدکه
دنیاغصبکردهاید؟«ترشیشمهمترینمرکزتجاری
درغرببودوبسیاریمعتقدندکههماناسپانیایفعلی

است.
1:39ببماجرایاینجنگدراینفصلنیزکماکان

ادامهمییابد.شکستنیروهایشریرقطعیوکاملخواهد
بود؛نیروهایشرارتبامداخلهخدابهکلینابودخواهند
گردیدونامخدابهواسطهاینپیروزی،درسرتاسردنیا
برسرزبانهاخواهدبود.بدینترتیبهمهملتهاخواهند
دانستکهتنهاخدااستکهبرتاریخبشریاحاطهدارد.
خدامحبتخودنسبتبهقومشرابابازگرداندِنآنانبه

سرزمینمادریشانبهاثباتخواهدرساند.



بضدتوهستم.2توراازراهیكهمیرویبازمیگردانموازشمالبطرف
كوههایاسرائیلمیآورم.3سالحهایسپاهیانتراازدستهایشانمیاندازم.
4تووتمامسپاهعظیمتدركوههاخواهیدمرد.شمارانصیبالشخورهاو
جانورانمیگردانم.5درصحراازپایدرخواهیدآمد.منكهخداوندهستم
اینراگفتهام.6برماجوجوتمامهمپیمانانتكهدرسواحلدرامنیتزندگی

میكنند،آتشمیبارانموآنهاخواهنددانستكهمنخداوندهستم.«
7»بهاینطریقنامقدوسخودرابهقومخوداسرائیلمیشناسانمودیگر
كه دانست خواهند قومها آنگاه شود. بیحرمت من قدوس نام نمیگذارم
منخداوند،خدایقدوسقوماسرائیلهستم.«8خداوندمیگوید:»آنروز
اتفاق بههمانطریقیكهگفتهام داوریخواهدرسیدوهمهچیزدرست

خواهدافتاد.
9»ساكنانشهرهایاسرائیلازشهرخارجشده،تمامسالحهایشمارایعنی
سپرها،كمانها،تیرها،نیزههاوچماقهارابرایسوزاندنجمعخواهندكردو
اینبرایهیزمهفتسالكافیخواهدبود.10اینسالحهایجنگیتاهفت
سالآتشآنهاراتأمینخواهدكرد.ازصحراهیزمنخواهندآوردوازجنگل
چوبنخواهندبرید،چوناینسالحهااحتیاجآنهاراازلحاظهیزمرفعخواهد
كرد.قوماسرائیلغارتكنندگانخودراغارتخواهندنمود.«خداونداین

رافرمودهاست.
11خداوندمیفرماید:»مندراسرائیلدر»وادیعابران«،كهدرشرقدریای

مردهقراردارد،برایجوجوتمامسپاهیاناوگورستانبزرگیدرستمیكنم
بطوریكهراهعابرانرامسدودخواهدساخت.جوجوتمامسپاهیانشدرآنجا

دفنخواهندشدونامآنوادیبه»درةسپاهیانجوج«تبدیلمیگردد.
12هفتماهطولخواهدكشیدتاقوماسرائیلجنازههارادفنكنندوزمین
راپاکسازند.13تماماسرائیلیهاجمعخواهندشدواجسادرادفنخواهند
كرد.اینروزپیروزیمن،برایاسرائیلروزیفراموشنشدنیخواهدبود.
14پسازپایاناینهفتماه،عدهایتعیینمیشوندتادرسراسرزمینبگردند
واجسادیراكهباقیماندهاندپیداكنندودفننمایندتازمینكاماًلپاک
شود.15هروقتآنهااستخوانانسانیراببینند،عالمتیكنارشمیگذارندتا
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12:39ـ16دراینجادومضمونمهمدرهمتنیدهشده 
و میباشد بردشمنانش پیروزیکاملخدا یکی است:
مقدس بهمنظور سرزمین پاکسازی ضرورت دیگری
ساختنآن.پسازجنگنهایی،کسانیتعیینمیشوند
این از تا کنند دفن کامل بهطور را دشمن اجساد تا
اجسادچنان تعداد اینحال، با طریقزمینپاکشود.

زیادخواهدبودکهازالشخوراندعوتخواهندشدتا
درپاکسازیزمینازاجسادکمککنند)20-17:39(.
دراینقسمتپیغامیهیجانانگیزنهفتهاست:اگرخدا
طرفماباشد،یقینخواهیمداشتکهعاقبتپیروزیبا
مااست،زیراخودخدابهنیابتازماجنگخواهدکرد

)همچنینر.ش.صفنیا14:3-17؛رومیان37:8(.



دفنكنندگانبیایندوآنرابه»درةسپاهیانجوج«ببرندودرآنجادفن
كنند.16)درآنمحلشهریبهناماینسپاهیانخواهدبود.(بهاینترتیب،

زمینباردیگرپاکخواهدشد.«
17خداوندبهمنفرمود:»ایانسانخاكی،تمامپرندگانوجانورانراصدا

كنوبهآنهابگوكهخداوندمیگوید:»بیاییدوقربانیایراكهبرایشما
آمادهكردهامبخورید.بهكوههایاسرائیلبیاییدوگوشتبخوریدوخون
بنوشید!18گوشتجنگاورانرابخوریدوخونرهبرانجهانرابنوشیدكه
19آنقدرگوشت بزهاوگاوهایپرواریذبحشدهاند. برهها، مانندقوچها،
جشن این گردید! مست تا بنوشید خون آنقدر و شوید سیر تا بخورید
قربانیرامنبرایتانترتیبدادهام!20بهمهمانیمنبیاییدوبرسرسفرهام
گوشتاسبان،سوارانوجنگاورانرابخورید!منكهخداوندهستماینرا

میگویم.«
21خداوندمیفرماید:»درمیانقومهاجاللوعظمتخودرابهاینطریق

نشانخواهمداد.همهمجازاتشدنجوجراخواهنددیدوخواهنددانستكه
اینكارمناست.22قوماسرائیلنیزخواهنددانستكهمنخداوند،خدای
ایشانهستم.23قومهاپیخواهندبردكهقوماسرائیلبسببگناهانخودتبعید
شدهبودند،زیرابهخدایخودخیانتكردهبودند.پسمننیزرویخودرااز
آنانبرگرداندموگذاشتمدشمنانشانایشانرانابودكنند.24رویمراازایشان

برگرداندموآنانرابهسزایگناهانواعمالزشتشانرساندم.«
بر و میدهم پایان خود قوم اسارت به اینک »ولی میفرماید: 25خداوند

ایشانرحممیكنموغیرتیراكهبراینامقدوسخوددارمنشانخواهم
امنیت ازتهدیددیگراندر باردیگردروطنخوددور داد.26وقتیآنها
ساكنشوندآنگاهدیگربهمنخیانتنخواهندكردوسرافكندهنخواهندشد.
27آنانراازسرزمینهایدشمنانشانبهوطنبازمیگردانموبدینترتیب،
بوسیلةایشانبهقومهانشانمیدهمكهمنقدوسهستم.28آنگاهقوممن
خواهنددانستكهمنخداوند،خدایایشانهستمواینمنمكهآنانرا
بهاسارتمیفرستموبازمیگردانمونمیگذارمحتییکنفرازآنهادر
سرزمینبیگانهباقیبماند.29منروحخودرابرآنهامیریزمودیگرهرگز
رویخودراازایشانبرنمیگردانم.منكهخداوندهستماینراگفتهام.«

17:39
اش6:34و7

ار10:46
صف7:1

مکا17:19و18
18:39

تث14:32
مز12:22

20:39
مز5:75و6
حز4:38
حب22:2

21:39
خرو16:9؛4:14

حز23،16:38

23:39
اش2:59
ار8:22و9

حز18:36و19
24:39

2پاد7:17
ار17:2و19؛18:4

حز19:36
25:39
ار7:33

حز13:34؛10:36
26:39

حز28-25:34
دان16:9
27:39

حز25:28و26؛21:37
28:39

تث3:30و4
نح10-8:1

روم6:9-8؛7-1:11
29:39

حز14:37
یول28:2
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در  هم و پیشگـویی این در هم خـدا  29:39
یوئیل28:2و29وعدهمیدهدکهروحخودرابرابناء
که را پنطیکاست واقعه اولیه کلیسای بریزد. بشر

ایمانداراننازلشدودرآنان طیآنروحالقدسبر
میدانست پیشگویی این تحقق آغاز گزید، سکنی

)اعمال17:2(.



2ـاحیایپرستشخدا
معبدجدید

درسالبیستوپنجمتبعیدمان،یعنیچهاردهسالبعدازتسخیر40
اورشلیم،درروزدهمازماهاولسالبودكهقدرتخداوندوجودم
رافراگرفت.2اودررؤیامرابهسرزمیناسرائیلبردورویكوهیبلندقرار
داد.ازآنجابناهاییدرمقابلخوددیدمكهشبیهیکشهربود.3وقتیمرا
نزدیكتربرد،مردیرادیدمكهمثلبرنزمیدرخشیدوكناردروازةخانةخدا

ایستادهبود.اویکریسمانویکچوباندازهگیریدردستداشت.
4آنمردبهمنگفت:»ایانسانخاكی،نگاهكن،گوشبدهوهرچهبهتو
نشانمیدهم،بهخاطربسپار،زیرابرایهمینمنظوربهاینجاآوردهشدهای.

سپسنزدقوماسرائیلبرگردوایشانراازآنچهكهدیدهایباخبرساز.«

1:40
2پاد7-1:25
ار9-1:39

3:40
دان5:10و6
زکر1:2و2

مکا1:11؛15:21

4:40
ار2:26

حز10:43؛5:44

حزقیال40 1991

بهخانهخدامربوط  اینرؤیاکه 1:40ببدرمورد
میشود،سهتفسیرعمدهارائهشدهاست:)1(بهمعبدی
اشارهداردکهزروبابلپسازبازگشتازتبعیدساخت؛
)2(معبدیواقعیاستکههنوزساختهنشده؛)3(معبدی
استنمادینکهبهاحیایاسرائیلاشارهدارد.اینمعبدچه
واقعیباشدوچهنمادین،کاماًلروشناستکهاینرؤیا
بهفرمانروایینهاییوکاملخدامربوطمیشود.پیغاماین
رؤیابهمردمزمانحزقیالکهاخیرًاشاهدنابودیقومو
معبدبودندوامیدیبهبازسازیآندرآیندهاینزدیک
نداشتند،امیدمیبخشید.جزئیاتاینرؤیابیشترمردمرا
امیدوارکردکهآنچهحزقیالدیدهبود بهاینموضوع
مستقیمًاازطرفخدابودوقطعًادرآیندهعملیمیشد.

که نظر این بودن مردود دالئل از یکی  1:40بب
معبدیکهحزقیالبداناشارهداردمعبدیفیزیکیاستو
درآیندهساختهخواهدشد،ایناستکهدرآنبهتقدیم
قربانیاشارهمیشود.اگرقراربودنظامقربانیدوبارهدر
روزهایآخربرقرارشود،درآنصورتقربانیمسیح
کهیکباربرایهمیشهصورتگرفت،بیهودهمیبود
عهدجدید در آنکه حال و نمیداشت. معنایی دیگر و
بهوضوحتصریحشدهکهمسیحیکباردرراهگناهان
تمامیبشرمرد)رومیان10:6؛عبرانیان12:9؛10:10(.
بنابراینگناهانمابخشودهشدهودیگرنیازیبهتقدیم

قربانینیست.
منتهیدرزمانحزقیال،تنهاعبادتیکهمردممیشناختند
همانیبودکهحولتقدیمقربانیواجرایمراسمیکه
درکتابهایخروجتاتثنیهشرحدادهشده،دورمیزد.
شرح طوری را جدید عبادتی نظام میبایست حزقیال
میدادکهبرایمردمقابلدرکباشد.درنُهفصلبعدی

امر این میبینیمکهچطورمعبدکانونهمهچیزاست.
نشاندهندهاینواقعیتاستکهبهتریننوعرابطهباخدا،
یکسره زندگیمان اموِر همه آن در که است رابطهای

معطوفخدااستوحولاودورمیزند.
و کلمات قالب در را مسکنخدا حزقیال 1:40بب
تصاویریشرحدادکهبرایمردمقابلدرکبود.خدا
میخواستمردمآنجاللوشکوهیراببینندکهاوبرای
با ابد تا بهاووفادارندو کسانیدرنظرگرفتهبودکه
اوزیستخواهندنمود.معبدمظهرقربانیکاملعیسی
مسیحاست؛چنینمعبدیهیچگاهساختهنشد،بلکهرؤیایی
بودکهنقشههایعالیخدارابرایقومشبیانمیداشت.
نگذاریدجزئیاترؤیا،پیاماصلیآنرادرنظرتانکمرنگ
سازد:روزیهمهکسانیکهبهخداوفاداربودهاندبااودر
حیاتابدیبهسرخواهندبرد.اجازهدهیدعظمتاینرؤیا
دلگرمتانسازدوحقایقعمیقتریازخداییکهعبادت

وخدمتشمیکنیدبهشماتعلیمدهد.
1:40تا27:43حزقیالاینرؤیارادرسال573ق.م.
دید.فصلهای40تا43بهابعادقسمتهایمختلفمعبد
اشارهمیکندوآنگاهشرحمیدهدکهچطورمعبدازجالل
خداپرشد.حزقیالازآنجاکهخودکاهنبود،بهخوبیبا
تجهیزاتمعبدسلیمانومراسمآنآشناییداشت.همانطور
برای خدا فرمان میبینیم، نیز 6-1:11 مکاشفه در که
»اندازهگیری«قسمتهایمختلف،مشخصمیکندکهاو
کدامقسمتهارابهطورخاصدراحاطهخوددارد.دراینجا

نیزهدفباردیگرتأکیدبرحاکمیتخدااست.
3:40اینمردچهکسیاست؟روشناستکهیکانسان
نیست،بنابرایناحتمااًلیکفرشتهاست.برخیمیگوینداو
احتمااًلمسیحاست،زیراازطریقاومیتوانیمبهخدابرسیم.



5آنمردباچوباندازهگیریخودكهسهمتربودشروعكردبهاندازهگرفتن
حصاربیرونیخانةخداكهگرداگردآنبود.بلندیحصارسهمتروضخامت
آنهمسهمتربود.6بعدمرابطرفدروازةشرقیبرد.ازهفتپلهباالرفتیم

وازدروازهداخلیکداالنسهمتریشدیم.
7-12ازداالنكهگذشتیمواردسالنیشدیمكهدرهرطرفآنسهاتاقنگهبانی
بود.مساحتهریکازایناتاقهاسهمترمربعبود.فاصلةبیندیوارهایاتاقهای
مجاوردومترونیمبود.درجلوهریکازاتاقهاینگهبانی،دیواركوتاهیبه
بلندینیممتروضخامتنیممتروجودداشت.درانتهایسالن،داالنسهمتری
دیگریبهپهنایششمترونیموجودداشت.بلندیهرلنگةدرآندومترونیم
بود.اینداالنبهیکاتاقبزرگكهروبرویخانةخدابود،منتهیمیشد.طول
ایناتاقازشرقبهغربچهارمتربود.ودیوارهایانتهایآنكهدردوطرف
راهورودیبهحیاطخانةخداقرارداشتند،هریکبهضخامتیکمتربودند.

13سپس،اوپهنایسقفسالنرااندازهگرفتیعنیازدیوارانتهاییکاتاق
نگهبانیتادیوارانتهاییاتاقنگهبانیروبرو.اینفاصلهدوازدهمترونیمبود.
14سپساواتاقانتهایسالنراكهروبهحیاطخانةخدابازمیشد،اندازه
گرفت.طولآنازشمالبهجنوبدهمتربود.15فاصلةبیندیواربیرونی
بود.16تمام بیستوپنجمتر اتاقبزرگمجموعًا انتهایی تادیوار دروازه
دیوارهایانتهاییاتاقهاونیزدیوارهایبینآنها،دارایپنجرههایمشبک

بودند.تمامدیوارهایداخلسالنبانقشهاینخلتزیینشدهبودند.
17سپس،ازراهورودیانتهایاتاقبزرگ،واردحیاطشدیم.دورتادورحیاط
سیاتاقساختهشدهبود.جلوایناتاقهاپیادهروسنگفرشیوجودداشت،18كه
دورتادورحیاطرامیپوشاند.سطحاینحیاطبیرونیازسطححیاطداخلیپایینتر
بود.19روبرویدروازةشرقی،دروازةدیگریقرارداشتكهروبهحیاطداخلی

بازمیشد.اوفاصلةبیندودروازهرااندازهگرفت،اینفاصلهپنجاهمتربود.
بازمیشد، بیرونی بهحیاط 20سپس،آنمردبطرفدروازةشمالیكهرو
رفتوآنرااندازهگرفت.21دراینجاهمدرهرطرفسالندروازه،سه
اتاقنگهبانیبودواندازهشاندرستمثلاندازةاتاقهایدروازةشرقیبود.
طولمحوطةدروازهمجموعًابیستوپنجمتر،عرضآنازباالییکاتاق
نگهبانیتاباالیاتاقمقابلدوازدهمترونیمبود.22اتاقبزرگ،پنجرهها،
تزییناتدیوارهایایندروازهماننددروازةشرقیبود.دراینجانیزهفتپله

درجلودروازهقرارداشتواتاقبزرگنیزدرانتهایسالندروازهبود.
23مقابلدروازةشمالیهممثلدروازةشرقی،دروازةدیگریوجودداشتكه

بهحیاطداخلیبازمیشد.فاصلةبینایندودروازهنیزپنجاهمتربود.

5:40
حز20:42

6:40
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7:40
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14:40
خرو9:27
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اش4:62
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16:40
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17:40
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حز21:46
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18:40
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23:40
خرو9:27-18؛12-9:38

1992 حزقیال40



اندازه را آن مختلف قسمتهای و برد جنوب سمت دروازة به مرا 24بعد
دروازههای 25مانند بود. دیگر دروازههای اندازة درست آن اندازة گرفت؛
دیگر،یکسالنداشتودردیوارهایشچندپنجرهبود.طولمحوطةاین
دروازهمانندبقیهبیستوپنجمتروعرضشدوازدهمترونیمبود.26دراینجا
نیزهفتپلهبطرفدروازهباالمیرفتودیوارهایداخلسالنبانقشهای
نخلتزیینشدهبودند.27روبرویدروازه،دروازةدیگریقرارداشتكهبه

حیاطداخلیبازمیشد.فاصلهبینایندودروازهنیزپنجاهمتربود.
28سپس،آنمردمراازراهدروازةجنوبیبهحیاطداخلیبرد.اومحوطةاین
دروازهراهماندازهگرفت.اندازههایآنماننداندازههایدروازههایبیرونیبود.
29و30اندازةاتاقهاینگهبانی،اتاقبزرگودیوارهایسالننیزهمانبود.چند
پنجرهدراتاقهانصبشدهبود.مثلدروازههایدیگر،طولمحوطةایندروازه
بیستوپنجمتروپهنایشدوازدهمترونیمبود.31اتاقبزرگآنروبهحیاط
بیرونیبازمیشدودیوارهایسالنآنبانقشهاینخلتزیینشدهبود.تفاوت

ایندروازهبابقیهاینبودكهبجایهفتپله،هشتپلهبطرفباالداشت.
اندازه را آن محوطة و برد داخلی حیاط به شرقی دروازة راه از مرا 32بعد
گرفت.اندازةآنماننداندازةدروازههایدیگربود.33اندازةاتاقهاینگهبانی،
اتاقبزرگودیوارهایسالننیزهمانبود.چندپنجرهنیزدراتاقهانصب
شدهبود.طولمحوطةدروازهبیستوپنجمتر،وپهنایآندوازدهمترونیم
بود.34اتاقبزرگآنروبهحیاطبیرونیبازمیشدودیوارهایسالنآنبا

نقشهاینخلتزیینشدهبود.جلوایندروازه،هشتپلهقرارداشت.
35آنگاهآنمردمرابهدروازهشمالیحیاطداخلیبردوآنرااندازهگرفت.
اندازههایایندروازهنیزماننداندازههایسایردروازههابود.36دراینقسمتنیز
اتاقهاینگهبانی،اتاقبزرگودیوارهایتزیینشدهدرداخلسالن،وچندین
پنجرهوجودداشت.طولمحوطةایندروازههمبیستوپنجمتروپهنایش
دوازدهمترونیمبود.37اتاقبزرگآنروبرویحیاطبیرونیقرارداشتو
دیوارهایسالنبانقشهاینخلتزیینشدهبود.ایندروازههمهشتپلهداشت.
بازمیشدكهدر اتاقدیگر بهیک بزرگدروازةشمالیدری اتاق 38از
آنجاگوشتقربانیهاراپیشازآنكهبهقربانگاهببرند،میشستند.39درهر
طرفاتاقبزرگ،دومیزبودكهحیواناترابرایقربانیسوختنی،قربانی
گناهوقربانیجرمرویآنهاسرمیبریدند.40بیروناتاقبزرگنیزچهار
میزقرارداشتكهدردوطرفراهورودیدروازةشمالیقرارگرفتهبودند.
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تی  مقررا مطــابق قربــانی شســتن  39 38:40و
مورد در 9 -6:1 الویــان در کـه میشد نجــام ا

شده ذکر قربــانی تقدیم جهت آمادگی نحـوه
ست. ا



41پسرویهمرفتههشتمیزبود،چهارمیزدرداخلوچهارمیزدربیرون
كهحیواناتقربانیرارویآنهاذبحمیكردند.42چهارمیزسنگینیزوجود
و طول میگذاشتند. آنها روی را قربانی دیگر لوازم و چاقوها كه داشت
عرضهریکازاینمیزهاهفتادوپنجسانتیمتروبلندیآننیممتربود.
43الشةقربانیهارویاینمیزهاگذاشتهمیشد.دورتادوردیواراتاقبزرگ

چنگكهاییبهطولتقریبیدهسانتیمتركوبیدهشدهبود.
44درحیاطداخلی،دواتاقبود،یكیدركناردروازةشمالیوروبهجنوب،
دیگریدركناردروازةجنوبیوروبهشمال.45اوبهمنگفت:»اتاقكنار
دروازهشمالیبرایكاهنانیاستكهبرخانةخدانظارتمیكنند.46اتاقكنار
دروازةجنوبیبرایكاهنانیاستكهمسئولقربانگاهمیباشند.اینكاهنان
ازنسلصادوقهستند،زیراازبینتمامالویانفقطایشانمیتوانندبحضور

خداوندنزدیکشده،اوراخدمتكنند.«
47سپس،آنمردحیاطداخلیرااندازهگرفت،مساحتآنپنجاهمترمربعبود.
خانةخدادرغربآنواقعشدهبودوقربانگاهیدرجلوخانةخداقرارداشت.
48سپسمرابهاتاقورودیخانةخداآوردودیوارهایدوطرفراهورودبهاتاق
رااندازهگرفت.ضخامتهریکدومترونیمبود.عرضراهورودیهفتمتر
وعرضدیوارهایدوطرفآنهریک،یکمترونیمبود.49عرضایناتاق
ورودیدهمتروطولآنازشرقبهغربششمتربود.برایرفتنبهایناتاق

میبایستازدهپلهباالرفت.درطرفینراهورودی،دوستونقرارداشت.

قدساالقداس

آنگاهآنمردمرابهاتاقاولخانةخدایعنیقدسبرد.اواولراه41
ورودیقدسرااندازهگرفت:ازبیرونبهداخلسهمترو2پهنای
آنپنجمتربود.دیوارهایطرفینآنهریکبهعرضدومترونیمبودند.
بعدخودقدسرااندازهگرفت؛طولآنبیستمتروعرضآندهمتربود.
3سپسبهاتاقاندرونكهپشتقدسبودرفتوراهورودیآنرااندازه
گرفت؛ازبیرونبهداخلیکمتروپهنایآنسهمتربود.دیوارهایطرفین
اندازه اندرونیرا اتاق نیمبودند.4سپس آنهریکبهعرضیکمترو

گرفت؛دهمترمربعبود.اوبهمنگفت:»اینقدساالقداساست.«
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بود  خدا خانه اتاق داخلیترین قدساالقداس،  4:41
مکان همین در عهد صندوق 33:26و34(. )خروج
نگهداریمیشدومیگفتندجاییاستکهجاللخدا
داشت اجازه اعظم کاهن فقط است. ساکن آن در

اینمکانداخلشودوبرایکفاره به بار سالییک
هم خدا، قدوسیت دهد. انجـام مراسمی قوم گناهـان
اصلی مضامین از عهدعتیق، در هم و عهدجدید در

است.



5بعددیوارخانةخدارااندازهگرفت.ضخامتشسهمتربود.دورتادورقسمت
وجود متر دو عرض به كوچک اتاقهای ردیف یک دیوار این بیرونی

داشت.
6و7ایناتاقهادرسهطبقهساختهشدهوهرطبقهشاملسیاتاقبود.قسمت
بیرونیدیوارخانةخدابصورتپلهبودوسقفاتاقهایطبقةاولودومبه
ترتیبرویپلةاولودومقرارمیگرفت.بطوریكهاتاقهایطبقةسوماز
اتاقهایطبقةدوم،واتاقهایطبقةدومازاتاقهایطبقةاول،بزرگتربودند.
بدینترتیبسنگینیاتاقهارویپلههاقرارمیگرفتوبهدیوارخانةخدا
فشارواردنمیشد.دردوطرفخانةخدادرقسمتبیرونیاتاقها،پلههایی

برایرفتنبهطبقاتباالدرستشدهبود.
8-11ضخامتدیواربیرونیایناتاقهادومترونیمبود.یکدرازطرفشمال

خانةخداویکدرازطرفجنوبآنبسویایناتاقهابازمیشد.منمتوجه
شدمكهدورتادورخانةخدایکسكو،همكفبااتاقهایمجاوروجودداشت
كهسهمتربلندتراززمینبودوباپهنایدومترونیمدورتادورخانةخدا
رافراگرفتهبود.دردوطرفخانةخدادرحیاطداخلی،بهفاصلةدهمتر
دورترازسكوها،یکسریاتاقبهموازاتاتاقهایمجاورخانةخداساخته

شدهبود.
12یکساختماندرسمتغربیوروبرویحیاطخانةخداقرارداشتكه
عرضآنسیوپنجمتر،وطولشچهلوپنجمتروضخامتدیوارهایش

دومترونیمبود.
13سپسآنمردازبیرون،طولخانةخدارااندازهگرفت؛اندازةآنپنجاهمتر
بود.درضمن،ازپشتدیوارغربیخانةخداتاانتهایدیوارساختمانواقع
درغربخانةخدا،كهدرواقعشاملحیاطپشتیخانةخداوتمامعرضآن
ساختمانمیشد،پنجاهمتربود.14پهنایحیاطداخلیجلوخانةخدانیزپنجاه
متربود.15اوطولساختمانواقعدرسمتغربیخانةخدارانیزاندازهگرفت.

آنهمبااحتسابدیوارهایدوطرفش،پنجاهمتربود.
پنجرهها تا كف از 16همه قدساالقداس، و قدس خدا، خانة ورودی اتاق
روكشچوبداشتند.پنجرههانیزپوشاندهمیشدند.17و18بردیوارهایداخلی
خانةخداتاقسمتباالیدرهانقشهایفرشتهونخل،بطوریکدرمیان،
حكاكیشدهبودند.هركدامازفرشتگاندوصورتداشت:19و20یكیازدو
صورتكهشبیهصورتانسانبودروبهنقشنخلیکسمت،وصورت
دیگركهمثلصورتشیربودروبهنقشنخلسمتدیگربود.دورتادور

دیوارداخلیخانةخدابههمینشكلبود.
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21چهارچوبدرهایقدسمربعشكلبودوچهارچوبدرقدساالقداسنیز

شبیهآنبود.22یکقربانگاهچوبیبهارتفاعیکمترونیمومساحتیک
مترمربع،درآنجاقرارداشت.گوشهها،پایهوچهارطرفآنهمهازچوب
بود.آنمردبااشارهبهقربانگاهچوبیبهمنگفت:»اینمیزیاستكهدر

حضورخداوندمیباشد.«
ورودی راه انتهای در نیز و بود در یک قدس ورودی راه انتهای 23در
قدساالقداسدردیگریوجودداشت.24ایندرهادولنگهداشتندوازوسط
بازمیشدند.25درهایقدسنیزماننددیوارهابانقشهایفرشتگانونخلها
تزیینشدهبودند.برباالیقسمتبیرونیاتاقورودی،یکسایبانچوبی
قرارداشت.26بردیوارهایدوطرفایناتاقنیزنقشهاینخلحكاكیشده
بود،وپنجرههاییدرآندیوارهاقرارداشت.اتاقهایمجاورخانةخدانیز

دارایسایبانبودند.

اتاقهایکاهنان

سپس،آنمردمراازخانةخدابهحیاطداخلیبازگرداندوبطرف42
نزدیک و خدا خانة حیاط شمالی قسمت در كه برد اتاقهایی
ساختمانغربیبود.2ایناتاقهاساختمانیرابطولپنجاهمتروعرضبیست
وپنجمترتشكیلمیدادند.3یکطرفاینساختمانروبهفضاییباعرض
بهسنگفرشحیاط امتدادطولخانةخدا،وطرفدیگرشرو متردر ده
بیرونیبود.اینساختمانسهطبقهداشتواتاقهایطبقةباالییازاتاقهای
طبقةپایینیعقبتربودند.4جلواتاقهایروبهشمالیکراهروبهعرضپنج
متروطولپنجاهمتروجودداشتودرهایساختمانروبهآنبازمیشد.
5اتاقهایطبقةباالییعقبترودرنتیجهازاتاقهایطبقةپایینیتنگتربودند.
6اتاقهایطبقةسومبرخالفسایراتاقهایحیاط،ستوننداشتندوكوچكتراز

اتاقهایطبقاتزیرینبودند.
7و8اتاقهایشمالیكهبطرفحیاطبیرونیبودندمجموعًابیستوپنجمتر
طولداشتندیعنیبهاندازةنصفطولردیفاتاقهایداخلیكهبطرفخانة
خداقرارداشت.ولیازانتهایردیفكوتاهتراتاقهایکدیواربهموازات
اتاقهایدیگركشیدهشدهبود.9و10ازحیاطبیرونیدرسمتشرق،یکدر
بهایناتاقهابازمیشد.درسمتجنوبیخانةخدانیزساختمانمشابهیكه
ازدوردیفاتاقتشكیلشدهبود،وجودداشت.اینساختماننیزبینخانة

21:41
1پاد33:6
22:41

خرو30،23:25؛8،3-1:30
حز16:44
مال12،7:1

مکا3:8

23:41
1پاد35-31:6

24:41
1پاد34:6

26:41
حز12-7:40

1:42
حز2:40و17،3؛
15-12،9:41

2:42
حز13:41

3:42
حز17:40؛10:41

4:42
حز19:46

6:42
1پاد8:6
حز6:41

7:42
حز13:41و14

9:42
حز5:44؛19:46

1996 حزقیال42،41
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خداوحیاطبیرونیقرارداشت.11بیندوردیفاتاقهایاینساختمان،مثل
ساختمانشمالی،یکراهروبود.طولوعرضوشكلدرهایخروجیاین
ساختماندرستمثلآنساختمانشمالیبود.12درابتدایراهرو،بهموازات
دیوارروبروكهبطرفشرقكشیدهشدهبود،دریبرایورودبهاتاقهاقرار

داشت.
13آنمردبهمنگفت:»ایندوساختمانشمالیوجنوبیكهدردوطرف
خانةخداهستند،مقدسمیباشند.درآنجاكاهنانیكهبحضورخداقربانی
تقدیممیكنند،مقدسترینهدایارامیخورندوهدایایآردی،قربانیهای
گناهوقربانیهایجرمرادرآنهامیگذارند،زیراایناتاقهامقدسند.14وقتی
كاهنانبخواهندازخانةخدابیرونبروند،بایدپیشازرفتنبهحیاطبیرونی،
لباسهایخودراعوضكنند.آنهابایدلباسهایمخصوصخدمتراازتن
بیرونبیاورند،چوناینلباسهامقدسند.پیشازورودبهآنقسمتهاییاز

ساختمانكهبهرویعمومبازاست،بایدلباسهایدیگریبپوشند.«
15آنمردپسازاندازهگرفتنقسمتهایداخلیخانةخدا،مراازدروازةشرقی
بیرونبردتامحوطةبیرونراهماندازهبگیرد.16-20خانةخدادریکمحوطة
مربعشكلمحصوربودوطولهرحصارآندویستوپنجاهمتربود.اینحصار

دورخانةخدابرایاینبودكهمحلمقدسراازمحلعمومیجداكند.

تقدیمقربانیدرمعبد

سپسآنمردباردیگرمرابهكناردروازةحیاطبیرونیكهروبه43
مشرقبودآورد.2ناگهانحضورپرجاللخدایاسرائیلازمشرق
پدیدارشد.صدایاومانندغرشآبهایخروشانبودوزمینازحضورپر
جاللشروشنشد.3آنچهدراینرؤیادیدمشبیهرؤیاییبودكهدركنار
رودخابوردیدهبودمونیزرؤیاییكهدرآن،اوراوقتیبرایخرابكردن
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این از است نمادی احتمااًل مقدس لباسهای  14:42
نزدیک خدا بهحضور مقدس قلبی با باید که واقعیت

شویم.
16:42-20نظموتناسبکاملمعبداحتمااًلنمایانگر

نظموهماهنگیحاکمبرپادشاهیخدااست.
42 تا 40 فصلهای اوج نقطه فصل این  1:43بب
است،زیراجاللخدابهمعبدبازمیگردد.فضایمنفی
معکوس بعد به اینجا از کتاب بر حاکم تار و تیره و
که میرسد پایان به برکاتی شرح با کتاب و میشود
مخصوصآنمعدودباقیماندهایاستکهاحیاگشتهاند.
تمامایماندارانواقعیبایدبااشتیاقدرانتظارفرارسیدن

جالل همیشه برای سرانجام خدا نام که باشند لحظهای
خواهدیافت.

خدا جالل چطور که دیدیم 23:11 حزقیال در  2:43
روی بر شهر قسمتشرقی در اورشلیم ترک از پیش
کوهزیتونتوقفکرد.اینپیشگوییبیانگرآناستکه
جاللخداهمانطورکهازشرقرختبربست،ازهمان

جهتنیزبازخواهدگشت.
2:43ـ4درستهمانطورکهدورشدنجاللخدااز
شهربستکاندهندهوویرانگربود،حزقیالرامیبینیم
هیبت دچار چنان خدا جالل بازگشت مشاهده با که

میشودکهبهخاکمیافتد.



اورشلیممیآمددیدم.سپسدرحضوراوبهخاکافتادم4ودراینهنگام
حضورپرجاللخداوندازدروازةشرقیداخلخانةخداشد.

5آنگاهروحخدامرااززمینبلندكردوبهحیاطداخلیآورد.حضورپر
جاللخداوندخانةخداراپركرد.6صدایخداوندراشنیدمكهازداخلخانة
خدابامنصحبتمیكرد.)مردیكهقسمتهایمختلفخانةخدارااندازه

میگرفتهنوزدركنارمنایستادهبود.(
7خداوندبهمنفرمود:»ایانسانخاكی،اینجاجایگاهتختسلطنتمنو

ابددرمیانقوماسرائیلساكنخواهم تا اینجا استقرارمناست؛در محل
بود.ایشانوپادشاهانایشانباردیگرباپرستشخدایانوستونهاییادبود
سالطینخود،نامقدوسمرابیحرمتنخواهندكرد.8آنهابتكدههایخودرا
دركنارخانةمنبناكردند.فاصلةبینمنوبتهایآنانفقطیکدیواربود
ودرآنجابتهایخودرامیپرستیدند.چونباایناعمالقبیحخودناممرا
لكهداركردند،منهمباخشمخودایشانراهالکنمودم.9حال،بتهاو
ستونهاییادبودسالطینراازخوددوركنیدتامنتاابددرمیانشماساكن

شوم.
اسرائیل قوم برای دادهام نشان تو به راكه خانةخدا انسانخاكی، 10»ای
تشریحكنوایشانراازنماوطرحآنآگاهسازتاازهمةگناهانخود
خجلشوند.11اگرازآنچهكهانجامدادهاند،واقعًاشرمندهشدند،آنوقتتمام
جزئیاتساختمانرابرایایشانشرحبدهیعنیجزئیاتدرها،راههایورودی
وهرچیزدیگریكهمربوطبهآنمیشود.همةمقرراتوقوانینآنرابرای
ایشانبنویس.12ایناستقانونخانهخدا:تماممحوطةخانةخداكهبرفراز

تپهبناشده،مقدساست.بلی،قانونخانةخداهمیناست.«
13اندازههایقربانگاهایناست:بلندیپایةمربعشكلآننیممتروبلندیلبة
دورتادورپایهیکوجببود.14رویپایه،یکسكویچهارگوشبهبلندی
یکمترقرارداشتكهازهرطرفنیممتربالبةپایهفاصلهداشت.روی
اینسكو،سكویدیگریبهبلندیدومترساختهشدهبود.اینسكوهماز
هرطرفنیممتربالبةسكویاولفاصلهداشت.15سكویسومنیزبههمین
ترتیبرویسكویدومقرارگرفتهبود.قربانیهارارویسكویسومكه
چهارشاخبرچهارگوشةآنبودمیسوزاندند.16هرضلعسكویسومشش
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12:43قانوناصلیخانهخدا،تقدسبود.خدادرهرچه 
میکند،مقدساست.دراوهیچگناهوناپاکینیست.و
درستهمانطورکهخدامقدساست،مانیزبایدمقدس
باشیم)الویان1:19و2؛1پطرس15:1و16(.وقتیخود

راوقفخدامیکنیموازگناهدوریمیجوییم،مقدس
میگردیم.اگرمعنایتقدسراکهازاساسیترینمفاهیم
مسیحیتاستدرکنکنیم،درزندگیمسیحیخودرشد

چندانینخواهیمکرد.



متربود.17هرضلعسكویمربعشكلدومهفتمتروارتفاعلبةسكویک
وجببود.)فاصلةلبةپایهتاسكویاول،ازهرطرفنیممتربود.(درسمت

شرقیقربانگاهپلههاییبرایباالرفتنازآنوجودداشت.
18خداوندبهمنفرمود:»ایانسانخاكی،بهآنچهمیگویمتوجهكن!وقتیاین

قربانگاهساختهشدبایدقربانیهایسوختنیبرآنتقدیمشودوخونآنهاروی
قربانگاهپاشیدهگردد.19برایاینكاربهكاهنانیكهازقبیلةالویوازنسل
صادوقهستندومیتوانندبرایخدمتبحضورمنبیایند،یکگوسالهبرای
قربانیگناهبده.20سپس،خودتمقداریازخونشرابرداروبرچهارشاخ
قربانگاهوبرچهارگوشةسكویمیانیولبةآنبپاش.بااینعمل،قربانگاهرا
طاهرساخته،آنراتبرکمینمایی.21بعدگوسالهایراكهبرایقربانیگناه

تقدیمشدهبگیروآنرادرجایتعیینشده،بیرونازخانةخدابسوزان.
22»روزدومیکبزنربیعیببرایقربانیگناهتقدیمكنتاقربانگاهباخون
آنطاهرشودهمانگونهكهباخونگوسالهطاهرشدهبود.23وقتیاینمراسم
تطهیرراانجامدادی،یکگوسالهویکقوچبیعیبازمیانگلهبگیروآنها
راقربانیكن.24آنهارابحضورمنبیاورتاكاهنانرویآنهانمکپاشیده،

آنهارابعنوانقربانیسوختنیتقدیمكنند.
25»تاهفتروز،هرروزیکبزنر،یکگوسالهویکقوچازمیانگله
گرفته،آنهارابعنوانقربانیگناهتقدیمكن.همةآنهابایدبیعیبباشند.26این
كاررابهمنظورتبرکقربانگاهتاهفتروزانجامبدهتابهاینطریققربانگاه
طاهروآمادهشود.27بعدازاینهفتروز،كاهنانبایدقربانیهایسوختنیو
قربانیهایسالمتیراكهمردممیآورند،رویقربانگاهتقدیمكنند.آنگاهمن

ازشماخشنودخواهمشد.اینرامنكهخداوندهستممیگویم.«

شرایطکاهنان

سپس،آنمردمرادوبارهبهدروازةشرقیحیاطبیرونیبرد،ولی44
دروازهبستهبود.2خداوندبهمنگفت:»ایندروازهبایدهمیشه
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به  گذشته به هم واحد، آن در رؤیا این  18:43ـ27
کوهسینانظرداردوهمبهآیندهبهتپهجلجتا.هنگامی
نظام ازطریق میخواستند بازگشتند، تبعید از قوم که
قربانیکهدرزمانموسیمقررشدهبودبخشودهشوند.
اماامروزمرگمسیحاینامکانرابرایمافراهمساخته
گردیم واقع خدا مقبول و شود بخشیده گناهانمان که
)عبرانیان9:9-15(.آری،خداآمادهاستکسانیراکه

باایماننزداومیآیندببخشاید.

2:44چرادروازهشرقیمیبایستبستهمیماند؟دراین
بارهدالیلمتعددیذکرکردهاند:)1(اینهماندروازهای
بودکهخداازآنواردمعبدشد،وهیچکسنمیتوانست
نهد)2:43(؛ بودگام بهجاییکهخدادرآنخرامیده
)2(دروازهبستهنشانمیدادکهخدادیگرهرگزمعبد
راترکنخواهدکرد؛)3(دروازهبستهمانعازآنمیشد
کهمردمازداخلمحوطهخانهخدابهپرستشخورشید

بپردازند)16:8(.



بستهباشدوهرگزبازنشود.هیچكسازآنعبورنكند،زیرامنكهخداوند،
خدایاسرائیلهستمازآنداخلشدهام؛پسبایدبستهبماند.3فقط»رهبر«
میتوانددرمحوطةدروازهبنشیندودرحضورمنخوراکمقدسبخورد.ولی
اوفقطازراهاتاقبزرگواقعدرانتهایدروازهمیتواندواردمحوطةدروازه

شودوازآنبیرونبرود.«
4آنگاهآنمردمراازراهدروازةشمالیبهجلوخانةخداآورد.نگاهكردمودیدم
حضورپرجاللخداوند،خانهراپركرد.بهخاکافتادموسجدهكردم.5خداوند
بهمنفرمود:»ایانسانخاكی،بهآنچهمیبینیومیشنویبدقتتوجهنماو
قوانینخانةخداراكهبهتومیگویممراعاتكن.مواظبباشافرادناشایست
واردخانةخدانشوند.6و7بهقوممتمرداسرائیلبگوكهخداوندمیفرماید:»ای
بنیاسرائیل،شماهنگامتقدیمقربانیبهمن،اشخاصاجنبیختنهنشدةسركش
رابهخانةمنآوردهوآنراآلودهكردهاید.پسعالوهبرهمةگناهانتان،عهد
مراهمشكستهاید.8وظایفمقدسیراكهبهشماسپردهبودمانجامندادهاید،بلكه

اجنبیهارااجیركردهایدتاامورمقدسخانةمراادارهكنند.«
9خداوندمیفرماید:»هیچاجنبیختنهنشدةسركشیحقنداردداخلخانة

مقدسمنشود،حتیآناجنبیهاییكهدرمیانقوماسرائیلزندگیمیكنند!
10مردانقبیلةالویبایدتنبیهشوند،چونوقتیقوماسرائیلازمندورشدندو
بسویبتهارویآوردند،ایشاننیزمراترکكردند.11آنهامیتواننددرخانة
خدابعنواننگهبانخدمتكنندوبهكارهایآنرسیدگینمایند.ایشانباید
حیواناتیراكهبرایقربانیسوختنیآوردهمیشود،سرببرندوآمادهباشند
تابهقومكمکكنند.12ولیچونایشانقوممرابهپرستشخدایاندیگر
ترغیبنمودندوباعثشدندآنهادرگناهغرقشوند،بهاینسببمنكه
خداوندهستمقسممیخورمكهایشانراتنبیهكنم.13آنهانبایدبهمننزدیک
شوندوبعنوانكاهنمراخدمتكنند.بههیچكدامازاشیاءمقدسمننباید
دستبزنند.بدینترتیبایشانسزایگناهانیراكهمرتكبشدهاندمیبینند
ورسوامیشوند.14ایشانفقطبعنواننگهباندرخانةمنخدمتخواهندكرد

وقومرادركارهایعادیكمکخواهندنمود.
فقط الوی، قبیلة از كردند، ترک مرا بتها بسبب بنیاسرائیل وقتی 15»اما
پسرانصادوقبهخدمتكاهنیخوددرخانةمنادامهدادند.بنابراینفقط
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میشود  نامیده »رهبر« یا سرور مسیح اگرچه  3:44
اینجا در رهبر از منظور که معتقدند برخی ،)25:37(
احتمااًلمسیحنیست،زیرااینرهبربهخداقربانیتقدیم
میکند)4:46(.بلکهویصرفًارهبرشهراست،بااین
تفاوتکهفردیعادلومنصفمیباشدوازاینجهت

باسایررهبرانفرقدارد)ر.ش.8:45(.امابنابرنظری
فیالواقع شده اشاره او به اینجا در که رهبری دیگر،
تصویریازمسیحاستکهدرپیشگاهخودخداقربانی

تقدیممیکند.
15:44علتاینکهدراینجابهپسرانصادوقاشارهشده



اینهابایدبهحضورمنبیایندومراخدمتكنندوقربانیهاراتقدیمنمایند.
16فقطایشانبهخانةمنداخلخواهندشدوبهقربانگاهمننزدیکخواهند

شد.آنهادرحضورمنخدمتكرده،مراسممرابجاخواهندآورد.
17»وقتیبخواهندازدروازهواردحیاطداخلیبشوند،بایدفقطلباسكتانی
بپوشند.بههنگامخدمتدرحیاطداخلییادرخانةخدانبایدهیچلباسپشمی
برتنداشتهباشند.18عمامههاوزیرجامههایایشانبایدازپارچةكتانباشد.
چیزیكهایجادعرقكندنبایدبپوشند.19وقتیبهحیاطبیرونینزدقومباز
میگردند،بایدلباسهایخدمتراازتنخوددرآورندودراتاقهایمقدس
بگذارندولباسهایدیگربپوشند،مباداقومبهلباسهایمقدسآنهادست

بزنندوصدمهایببینند.
20»آنهانبایدمویسرخودرابتراشندیامویبلندداشتهباشند،بلكهبایدآن
راكوتاهكنند.21وقتیكاهنیواردحیاطداخلیمیشودنبایدشرابخورده
باشد.22اومجازاستفقطبایکدختریهودیباكرهیابیوهایكهشوهرش
كاهنبودهازدواجكند.اونمیتواندبازنیكهطالقدادهشدهازدواجكند.

23»كاهنانبایدفرقمیانچیزهایمقدسونامقدس،پاکوناپاکرابهقوم
منتعلیمدهند.

24»كاهناندرمقامقاضی،بایداختالفموجودمیانقوممراحلوفصلكنند.
هرحكمیكهصادركنندبایدبراساسقوانینمنباشد.كاهنانبایددرتمام
عیدهایمقدس،قوانینودستوراتمرابجاآورندومواظبباشندكهحرمت

روزسبتنگهداشتهشود.
25»كاهننبایدبهبدنشخصمردهنزدیکشودوخودرانجسسازد.مگر
آنكهآنبدن،جسدپدریامادرش،پسریادخترش،برادریاخواهریكه
شوهرنداشته،باشد.26دراینصورت،پسازطاهرشدنبایدهفتروزصبر
كندتابازبتواندبهوظایفخوددرخانةخداادامهدهد.27روزاولكهبهسر
كارخودبازمیگرددوواردحیاطداخلیوخانةخدامیشود،بایدبرایخود

قربانیگناهتقدیمكند.اینرامنكهخداوندهستممیگویم.

16:44
حز22-41

17:44
خرو39:28-43؛
29-27:39

18:44
خرو42،40:28

19:44
الو23:16و24

حز14:42
متی19-17:23

20:44
الو5:21
21:44

الو8:10و9
22:44

الو15،13،7:21
23:44

الو10:10
تث10:33
حز26:22
24:44

2توا10-8:19
حز20،12:20

25:44
الو3-1:21

26:44
اعد19-13:19
عبر13:9و14

27:44
اعد11-9:6

حزقیال44 2001

ایناستکهکاهنانیکهازسلسلهصادوقبودنددرشرایطی 
کههمگانغرقفسادوگناهبودند،همچنانبهخداوفادار
اوبرای ازداودبهجای ماندند.وقتیخداسلیمانراپس
سلطنتتعیینکرد،صادوقازویحمایتکرد،وازاین
رودردورانسلطنتسلیمانبهعنوانکاهناعظممنصوب
شد)اولپادشاهان32:1-35؛35،27:2(.نسلاودرطول

دورهبینالعهدین،سلسلهحقیقیکهانتمحسوبمیشد.
20:44ـ31ایناحکامنخستینباردربیابانبهقومخدا

دادهشد.شرحکاملآنهادرکتابهایخروجوالویان
آمدهاست.

فرق که است این خادمین وظایف از یکی  23:44
بینخوبوبدوپاکوناپاکرابهمردمتعلیمدهند
.)10:1 فیلیپیان ؛ 11-8:10 الویان ر.ش. )همچنین
خادمین،نمایندگانوسخنگویانخداهستند.بنابراین
درمورد تا کنید تشویق را خود خادمین و شبانان

مسائلاخالقی،موضعیقاطعدرپیشگیرند.



28»كاهناننبایدملکداشتهباشند.چونمنمیراثوملکایشانهستم!
29»خوراکایشانازهدایایآردیوقربانیهایگناهوقربانیهایجرمكه
قومبهخانةخدامیآورندتأمینمیشود.هركسهرچهبهخداوندتقدیم

نمایدبهكاهنانتعلقمیگیرد.
مال میكنید وقف خداوند به كه هدایایی تمام و محصوالت همة 30نوبر
كاهنانخواهدبود.نوبرمحصولغلههایتانراهمبایدبهكاهنانبدهیدتا
خداوندخانههایتانرابركتدهد.31كاهناننبایدگوشتپرندهوحیوانیرا

كهمردهیابوسیلهجانوریدریدهشده،بخورند.

سهمخداونداززمین

»وقتیزمینمیانقبایلاسرائیلتقسیممیشود،بایدیکقسمتاز45
آنبعنوانملکمقدسبهخداوندوقفگردد.اینملکبایدطولش
دوازدهكیلومترونیموعرضشدهكیلومترباشد.تماماینملک،مقدسخواهد
بود.2و3اینملکمقدسبایدبهدوقسمتمساویتقسیمشودبطوریكهطولهر
قسمتدوازدهكیلومترونیموعرضآنپنجكیلومترباشد.دریكیازایندو
قسمت،بایدخانةخداساختهشود.مساحتخانةخدادویستوپنجاهمترمربع
باشدوزمیناطرافآنبهعرضبیستوپنجمترخالیبماند.4اینقسمتاز
زمین،تماممقدسخواهدبود.منازلكاهنانیكهدرخانةخداخدمتكنند،و
نیزخانةخدادراینقسمتازملکمقدسساختهخواهدشد.5قسمتدیگر
ملکمقدس،كهآنهمدوازدهكیلومترونیمطولوپنجكیلومترعرضداردباید

برایمحلسكونتالویانكهدرخانةخداخدمتمیكننداختصاصیابد.
6»كنارملکمقدسیکقطعهزمیندیگرهمبهطولدوازدهكیلومترونیم
وعرضدوكیلومترونیمدرنظرگرفتهشود.دراینزمین،یکشهربرای

قوماسرائیلساختهشود.
تعیینشود،یكیدرجوارغربیملک برای»رهبر« نیز 7»دوقطعهزمین
مقدسوشهر،ودیگریدرجوارشرقیآنهابطوریكهطولهریکازاین
دوقطعهزمینبرابرمجموععرضملکمقدسوعرضشهرباشد.اینزمین
ازشرقبهغرببهموازاتیكیاززمینهایقبایلاسرائیلباشد.8ایندوقطعه
زمین،سهم»رهبر«خواهدبودورهبران،دیگربرقومظلمنخواهندكردبلكه
تمامزمینباقیماندهرابطورمساویبینقبایلاسرائیلتقسیمنموده،سهمهر

قبیلهرابهخودشانواگذارخواهندكرد.«
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اختصاص  رهبر به نیز و معبد به که زمینی  1:45ـ7
یافت،درمرکزاسرائیلقرارداشت.خدابایددرزندگی

اولویت در همیشه باید را او باشد. داشته مرکزیت ما
قراردهیم.



9خداوندبهرهبراناسرائیلمیفرماید:»ازغارتكردنوفریبدادنقوممن

دستبكشیدوایشانراازمیانملکوخانههایشانبیروننكنید.همیشهبا
انصافودرستكارباشید.

10»درمعامالتخودتقلبنكنیدبلكهازوزنههاومیزانهایدرستاستفاده
نمایید.11ایفهوبتبایدبهیکاندازهیعنیهریک،یکدهمحومركهواحد
اندازهگیریاستباشند.12یکمثقالبایدبرابربیستِگراهویکمنابرابر

شصتمثقالباشد.
13و14و15»میزانهدایاییكهتقدیممیكنیدبدینقراراست:یکشصتمازجو
وگندمیكهبرداشتمیكنید،یكصدمازروغنیكهازدرختانزیتونخود
میگیرید،یکگوسفندازهردویستگوسفندیكهدرچراگاههایاسرائیل
دارید.اینهاهدایایآردیوقربانیهایسوختنیوقربانیهایسالمتیهستندكه
قومبایدبرایكفارةگناهانشانتقدیمكنند.اینرامنكهخداوندهستممیگویم.
16»قوماسرائیلبایدهدایایخودرابه»رهبر«بدهند.17وظیفةرهبرایناست
كهبههنگامعیدهایاولماه،روزهایسبتوسایراعیاد،حیواناتقربانی
سوختنی،هدایایآردیوهدایاینوشیدنیرابرایقومآمادهسازد.اوباید
قربانیگناه،هدایایآردی،قربانیسوختنیوقربانیسالمتیرابرایكفارة

گناهقوماسرائیلآمادهسازد.«
18خداوندمیفرماید:»درروزاولازماهاولهرسال،برایتطهیرخانةخدا

یکگاوجوانبیعیبقربانیكن.19كاهنمقداریازخوناینقربانیگناه
راگرفته،آنرابرچهارچوبدرخانةخدا،برچهارگوشةقربانگاهوبرچهار
چوبدروازةحیاطداخلیبپاشد.20درروزهفتمهمانماه،برایهركسكه
سهوًایاندانستهمرتكبگناهیشدهباشدنیزهمینكاررابكن.بدینترتیب

خانةخداتطهیرخواهدشد.
21»درروزچهاردهمهمانماه،عیدپسحرابهمدتهفتروزجشنبگیرید.

9:45
ار7:6؛3:22

نح5-1:5
زکر16:8

10:45
الو35:19و36
تث15-13:25

امث1:11؛11:16
میکا10:6و11

12:45
خرو13:30
الو25:27
اعد47:3
15:45

الو4:1؛30:6
دان24:9

17:45
الو44-1:23
1پاد64-62:8

حز27:43؛12-4:46

18:45
خرو2:12
عبر14:9
19:45

الو20-18:16
حز20:43
20:45

روم18:16و19
عبر2:5
21:45

خرو24:1
الو8-5:23

اعد2:9و3؛16:28و17
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9:45ـ11طمعواخـاذیدوگناهمهمدرجامعهیهود 
اقتصاد امادر بود)ر.ش.عاموس13-7:5(. آندوران
جدید،»رهبران«اززمینهایوسیعومتعددیبرخوردار
شدند)7:45و8(تادیگرکسیبهمالکسدیگرطمع
داده دستور مردم و رهبران به جهت، همین به نکند.
و منصف ستد، و داد و معامله در بهویژه که میشود
صادقباشند.درموردنحوهمحاسبهبهایاجناس،میزان
دستمزد،یاخدماتیکهبهدیگـرانارائهمیدهید،لَختی
است، ساعت برحسب کارتان دستمزد اگر بیندیشید.
حتمًایکساعتکاملکارکنید.اگرسیبرابرحسب
خدا باشد. کامل کیلوی یک حتمًا میفروشید، کیلو

باید نیز پیروانش و است، اعتماد قابل و کاماًلصادق
چنینباشند.

17:45شرایطوقانونومقرراتمربوطبهتقدیماینهدایا
بهتفصیلدرالویانفصلهای1تا7شرحدادهشدهاست.

21:45عیدِپَسحجشنیبودکههمهسالهبهمدتهفت
روزبرپامیشد.خدااینعیدرامقررداشتتاقومشبه
یادبیاورندکهخدازمانیآنهاراازاسارتمصربیرون
ازکنار فرشتهمرگ نخستیِنشِبپسح، آورد.درآن
خانههاییکهعالمتخوِنبرهراداشتند،عبورکرد؛او
در سر بر که راکشت خانوادههایی ارشد پسران فقط

منازلشانعالمتینداشتند)ر.ش.خروج11و12(.



درطیاینهفتروز،فقطنانبدونخمیرمایهخوردهشود.22درروزاول
عید،رهبربایدبرایرفعگناهخودوگناهتمامقوماسرائیل،یکگاوقربانی
كند.23درهرهفتروزعید،اوبایدقربانیسوختنیبرایتقدیمبهخداوند
تدارکبیند.اینقربانی،روزانهشاملهفتگاووهفتقوچبیعیبباشد.
برایكفارةگناههمهرروزیکبزنرقربانیشود.24رهبربایدیکایفه
هدیةآردیباهرگاوویکایفههدیهآردیباهرقوچتقدیمكندونیز

همراههرایفهآرد،یکهینروغنزیتونبدهد.
25»روزپانزدهمماههفتم،عیدسایهبانهارابهمدتهفتروزجشنبگیرید.
درطیهفتروزاینعیدنیز»رهبر«بایدقربانیگناه،قربانیسوختنی،هدیه

آردیوروغنتقدیمكند.«

هدایایمخصوصدرمعبد

هفته46 روز داخلی،شش حیاط شرقی »دروازة میفرماید: خداوند
بستهباشد،ولیدرروزسبتوروزهایاولماهبازشود.2رهبراز
حیاطبیرونیوارداتاقبزرگمحوطةدروازهشودوكنارچهارچوبدروازه
بایستدودرحالیكهكاهن،قربانیسوختنیوقربانیسالمتیاوراتقدیم
میكند،درآستانةدروازهعبادتكند،سپسازدروازهخارجشود.دروازه
تاغروببازبماند.3قومبایددرروزهایسبتوروزهایاولماه،جلواین

دروازهخداوندراپرستشنمایند.
4»قربانیهایسوختنیكهرهبردرروزهایسبتبهخداوندتقدیممیكند،
ششبرهبیعیبویکقوچبیعیبباشند.5هدیةآردیكهاوباهرقوچ
تقدیممیكند،بایدیکایفهباشد،ولیبرایبرههاهرمقدارهدیهكهبخواهد
میتواندبدهد.همراههرایفهآرد،یکهینروغنزیتوننیزتقدیمكند.6در
روزاولماه،یکگاوجوانبیعیب،ششبرهویکقوچبیعیببیاورد.
7هدیةآردیكهاوباهرگاوتقدیممیكندبایدیکایفهباشدوبرایهر
قوچنیزیکایفه.ولیبرایبرههاهرمقدارهدیهكهبخواهدمیتواندبدهد،

همراههرایفهآرد،یکهینروغنزیتوننیزتقدیمكند.
نیزخارج راه ازهمان داخلشده، دروازه بزرگ اتاق راه از باید 8»رهبر

22:45
الو14:4

2قرن21:5
23:45

الو8:23
اعد25-16:28
عبر12-8:10

24:45
اعد15-12:28

حز7-5:46

25:45
الو36-33:23
اعد38-12:29

1:46
خرو9:20و10

اش23:66
حز1:44و2

2:46
حز3:44

یو3-1:10
3:46

لو10:1
یو9:10

عبر22-19:10

4:46
حز17:45

5:46
حز24:45

7:46
تث17:16

8:46
حز3-1:44
کول18:1
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25:45اینعیدساالنهکهدرماهاکتبربرگزارمیشد، 
عیدخیمهها)یاعیدسایهبانها(نامیدهمیشود.هدفاز
بود اینواقعیت نهادنوگرامیداشتن ارج ایـنعیـد،
بهسوی مصر از بیابان در قومش که هنگامی خدا که
نمود محافظت آنان از بودند، سفر در موعود سرزمین

)ر.ش.الویان33:23-43؛تثنیه17-13:16(.

1:46ـ15حزقیالهمچنانبهتوصیفجنبههایمختلف
عبادِتروزانهمردممیپردازد.خدادرعینحالکهاجازه
میدادمردمبهاَشکالگوناگوناوراعبادتکنند،مقرر
برخوردار نیز تداوم و نظم از آنان عبادات که داشت
باشد.اینتداومبهزندگیروحانیقومضربآهنگیسالم

میبخشید.



شود.9اماهنگامعیدها،وقتیقومبرایعبادتخداوندمیآیند،كسانیكه
ازدروازةشمالیواردخانةخدامیشوندبایدازدروازةجنوبیخارجشوندو
كسانیكهازدروازةجنوبیواردشدهاندبایدازدروازةشمالیبیرونبروند.
هیچكسحقنداردازدروازهایكهواردشدهخارجشود،بلكهبایدازدروازة
مقابلبیرونرود.10دراینعیدها،رهبربایدهمراهمردمباشد،وقتیآنها

داخلمیشونداونیزداخلشودووقتیخارجمیشونداوهمخارجشود.
11»بنابراین،درعیدهاوجشنهایمقدس،باهرگاوجوانیکایفهآرد
تقدیمشودوباهرقوچهمیکایفه؛ولیبرایبرههاهرمقداركهبخواهند
میتوانندهدیهكنند.همراههرایفهآرد،یکهینروغنزیتوننیزتقدیم
شود.12هروقتكهرهبربخواهدهدیةداوطلبانهتقدیمكند،خواههدیةاو
قربانیسوختنیباشدوخواهقربانیسالمتی،بایددروازةشرقیحیاطداخلی
برایشبازشودتابتواندقربانیهایشرامثلقربانیهایروزسبتتقدیمكند.

بعداوبایدازهمانراهبیرونبرودوپشتسراودروازهبستهشود.
13»هرروزصبحبایدیکبرةیکسالهبیعیب،بعنوانقربانیسوختنیبه
خداوندتقدیمشود.14و15همچنینهرروزصبحهدیةآردیكهازیکششم
ایفهآردنرمویکسومهینروغنزیتونتشكیلشدهباشد،تقدیمشود.
اینیکقانوندایمیاستكههرروزصبحیکبرهوهدیةآردیهمراهبا

روغنزیتونبعنوانقربانیروزانه،بهخداوندتقدیمشود.«
16خداوندمیفرماید:»اگررهبرقطعهزمینیبهیكیازپسرانشهدیهكند،آن

زمینبرایهمیشهبهاوتعلقخواهدداشت.17ولیاگربهیكیازغالمانش
زمینیببخشد،آنغالمفقطمیتواندآنزمینراتازمانآزادیخودنگه
دارد.بعدآنزمینبایدبهرهبرپسدادهشود.داراییرهبرفقطبهپسرانش
بهارثمیرسد.18رهبرحقنداردملکافرادقوممراغصبنمایدوایشانرا
ازمیانملکخودشانبیرونكند.اگراوبخواهدبهپسرانشزمینیببخشد

بایدازامالکخودبدهد.«
19سپس،آنمردازدریكهكناردروازهبود،مرابهاتاقهایمقدسكاهنان
كهروبهشمالبودندآورد.آنجادرانتهایسمتغربیاتاقها،اوجاییرابه
مننشانداد20وگفت:»دراینجاكاهنانگوشتقربانیجرموقربانیگناه
رامیپزندوباآردیكههدیهمیشودناندرستمیكنند.اینكارهارادر
اینجاانجاممیدهندتاچیزیازاینقربانیهایمقدسبهحیاطبیرونیبرده

نشودوبهقومصدمهاینرسد.«
21و22باردیگرمرابهحیاطبیرونیآوردوبههریکازچهارگوشةحیاط
برد.درهرگوشةحیاط،اتاقبزرگیبهطولبیستمتروعرضپانزدهمتر
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11:46
حز17:45

12:46
الو38:23
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13:46
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اعد3:28و4
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14:46

خرو42:29
اعد5:28و6

17:46
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متی29-14:25
لو25:19و26
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18:46
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حز8:45
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19:46
الو7-4:2

2توار13:35
حز9:42؛19:44
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دیدم.23دورتادورداخلایناتاقطاقچهایسنگیچسبیدهبهدیواربااجاقیدر
زیرآنقرارداشتكهبرایطبخبكارمیرفت.24اوبهمنگفت:»خادمین

خانةخداقربانیهاییراكهقومتقدیممیكنند،درایناتاقهامیپزند.«

رودخانهشفابخش

آنمردباردیگرمرابهراهورودیخانةخداآورد.دیدمرودخانهای47
اززیرآستانةخانةخدابطرفمشرقجاریاستوازسمتراست
خانه،یعنیازسمتجنوبیقربانیمیگذرد.2سپس،مراازراهدروازةشمالی
ازحیاطبیرونآوردوازآنجادورزده،بهدروازةشرقیحیاطبیرونیرفتیم.
درآنجادیدمآبرودخانهازسمتجنوبیدروازةشرقیجاریبود.3آن
مردباچوباندازهگیریخودپانصدمتردرطولرودخانهبطرفشرقاندازه
گرفتودرآنجامراباخودازآبعبورداد.آبدرایننقطهازرودخانهبه
قوزکپایممیرسید.4پانصدمتردیگردرطولرودخانهاندازهگرفتوباز
بهمنگفتكهازآنعبوركنم.ایندفعهآبتازانویممیرسید.5پانصدمتر
دورترازآنآبتاكمرممیرسید.پانصدمتردیگرپیمودواینباررودخانه
بقدریعمیقبودكهنمیتوانستمازآنعبوركنمومجبوربودمشناكناناز

آنبگذرم.
6اوبهمنگفتآنچهراكهدیدهامبخاطربسپارم؛بعدمراازكنارآنرودخانه
بازگشتدیدمدردوطرفرودخانهدرختانزیادی بازگرداند.7بههنگام

سبزشدهاند!
8اوبهمنگفت:»اینرودخانهازمیانبیابانودرةاردنبهسمتشرقجاری
استوبهدریایمردهمیریزدودرآنجاآبهایشورراشفامیدهدوآنها
راپاکوگوارامیگرداند.9هرچیزیكهباآباینرودخانهتماسپیدا
كند،زندهمیشود.ماهیاندریایمردهبینهایتزیادمیشوند،چونآبهایش
شفامییابند.بههرجاكهاینآبجاریشود،درآنجاحیاتپدیدمیآورد.
10ماهیگیراندرساحلدریایمردهمیایستندوازعینجدیتاعینعجالیم
مشغولماهیگیریمیشوند.ساحلآنپرازتورهایماهیگیریخواهدشد
كهبرایخشکشدن،آنهاراجلوآفتابپهنكردهاند.دریایمردهمثل
دریایمدیترانهازانواعماهیهاپرخواهدشد.11ولیمردابهاوباتالقهایششفا
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6:47
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7:47
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1:47ـ12اینرودخانه)یانهر(شبیهنهریاستکه 
درمکاشفه1:22و2بهآناشارهشدهاست.هردِواین
باغعدناست،مربوط بانهرحیاتکهدر رودخانهها
رودخانه این .)10:2 پیدایش )ر.ش. میشوند دانسته

مظهرحیاتیاستکهازخداسرچشمهمیگیرد،ونماد
نهریاست اوجاریاست. ازتخت برکاتیاستکه
وگسترش است وزالل،کهجاری عمیق امن، آرام،

مییابد.



نخواهندیافت،بلكههمانطورشورباقیخواهندماند.12درسواحلدریایمرده
انواعدرختانمیوهخواهندروییدكهبرگهایشانهرگزپژمردهنخواهندشد
ودرختانهمیشهپرمیوهخواهندبودوهرماهمحصولتازهبهبارخواهند
آورد،چونباآبرودخانهایكهازخانةخداجاریاست،آبیاریخواهند

شد.میوةآنهاخوراکمقویوبرگهایآنهاشفابخشخواهدبود.«

مرزهایسرزمیناسرائیل
13خداوندمیفرماید:»سرزمیناسرائیلبایدبهاینترتیبمیاندوازدهقبیلة

اسرائیلتقسیمشود:بهقبیلةیوسف)افرایمومنسی(دوقسمتدادهشود،
14ولیبههریکازقبیلههایدیگریکقسمتبطورمساویدادهشود.من
برایپدرانتانقسمخوردهبودمكهاینزمینرابهایشانبدهم،پس،حال،

اینزمینملکشماخواهدبود.
15»مرزشمالیازدریایمدیترانهتاشهرحتلونوازآنجاتاگذرگاهحمات
وازآنجاتاشهرصددادامهمییابد،16سپسبهسمتبیروتهوسبرایمكه
درمرزمیاندمشقوحماتقراردارندپیشمیرودوبهشهرتیكنكهدر
تا مدیترانه دریای از مرزشمالی 17پس است،ختممیشود. سرحدحوران
شهرعینوندرشرقخواهدبودوحماتودمشقدرشمالآنقرارخواهند

داشت.
به ازآنجا 18»مرزشرقی،ازشهرعینونتاكوهحورانخواهدبود.سپس
سمتغربپیچیدهدردماغةجنوبیدریایجلیلبهروداردنمیرسد.از
آنجادرامتدادروداردنپیشمیرودوازكناردریایمردهگذشتهبهتامار
میرسدواسرائیلراازجلعادجدامیكند.زمینحوران،دمشقوجلعاددر

شرقآنقرارخواهندداشت.
19»مرزجنوبیازتامارتاچشمههایمریبوتقادشكشیدهشده،ازآنجادر

مسیررودخانةمرزیمصرامتدادیافته،بهدریایمدیترانهمیرسد.
20»مرزغربیازانتهایمرزجنوبیآغازشدهدرامتداددریایمدیترانهادامه

مییابدوبهمرزشمالیختممیشود.
21»زمینمحدودمیاناینمرزهابایدبینقبایلاسرائیلتقسیمشود.22زمین
ایشانكه برایغریبانوخانوادههای برایخودتانو ارث راچونیک
درمیانشماهستند،تقسیمنمایید.آنهابایدازهمانحقوقومزایایشما
اسرائیلیهابرخوردارباشند.23سهماینغریبههابایداززمینهایقبیلهایكه
منكهخداوندهستم را این دادهشود. ایشان به میكنند، زندگی درآن

گفتهام.«
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سرزمیناسرائیلبینقبایلتقسیممیشود

ایناستاسامیقبیلههاوزمینسهمهریکازآنها:مرزشمالی48
زمینقبیلةدانكههمانمرزشمالیسرزمینمیباشد،ازدریای
مدیترانهتاشهرحتلون،وازآنجاتاگذرگاهحمات،شهرعینونومرزبین
دمشقوحماتكشیدهمیشود.سهمقبایلدیگركهبینمرزشرقیاسرائیل
ودریایمدیترانهدرغربقرارمیگیرد،بهترتیبازشمالبهجنوببهشرح

زیراست:اشیر،نفتالی،منسی،افرایم،رئوبین،یهودا.
8درجنوبیهودا،زمینمخصوصیقرارداردكهازشمالبهجنوبدوازده
كیلومترونیماستوطولآنازشرقبهغرببرابرطولهریکاززمینهای

قبایلاسرائیلمیباشد.
9دروسطاینزمینمخصوص،ملکمقدسخداوندبهطولدوازدهكیلومتر
ونیموعرضدهكیلومترقراردارد.10كاهنانسهمیازاینزمینخواهند
داشت.سهمآنانازشرقبهغربدوازدهكیلومترونیموازشمالبهجنوب
پنجكیلومترمیباشد.خانةخداونددروسطزمینكاهنانقراردارد.11این
زمینبرایكاهناننسلصادوقاستكهمرااطاعتنمودندوهنگامیكه
قوماسرائیلوبقیةقبیلةالویگمراهشدندوگناهورزیدند،ایشانمراترک
نكردند.12هنگامتقسیمزمین،اینقسمتكهمقدسترینزمیناست،سهم
سایر سكونت محل دارد قرار آن كنار كه زمینی باشد. ایشان مخصوص
الویاناست.13شكلواندازةآنمثلزمیناولمیباشد.ایندوزمینروی
همدوازدهكیلومترونیمطولودهكیلومترعرضدارند.14هیچقسمتیاز
اینزمینكهملکمقدسخداونداست،نبایدفروختهیامعاوضهویابهكسی

انتقالدادهشود.اینزمینمقدسومتعلقبهخداونداست.
15درجنوبملکمقدسخداوند،منطقهایبهطولدوازدهكیلومترونیمو
عرضدوكیلومترونیمبرایاستفادةعموموجوددارد.قوممیتواننددرآن
قسمتزندگیكنندواززمیناستفادهنمایند.شهربایددروسطآنساخته
شود.16اینشهربهشكلمربعیبهضلعدوكیلومترودویستوپنجاهمتر
باشد.17دورتادورشهریکزمینخالیبهعرضصدوبیستوپنجمتربرای
چراگاهتعیینشود.18دومزرعههریکبهطولپنجكیلومتروعرضدوو
نیمكیلومتر،یكیدرطرفشرقودیگریدرطرفغربشهر،متصلبه
ملکمقدسباشد.اینمزارعبرایاستفادةعموماهالیشهرمیباشد.19تمام

ساكنانشهر،ازهرقبیلهایكهباشندمیتوانندازآنهااستفادهكنند.
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1:48ببتقسیمسرزمیناسرائیلنشانمیدهدکهدر 
پادشاهیخدابرایهمهکسانیکهبهیگانهخدایحقیقی

)ر.ش. هست جا میکنند، اطاعت او از و دارند ایمان
یوحنا6-1:14(.



دوازده ضلع به مربعی هم روی خداوند مقدس ملک با منطقه این 20تمام
كیلومترونیمتشكیلمیدهند.

21و22زمینهایدوطرفاینناحیةمربعشكلبه»رهبر«تعلقدارد.اینزمینها
ازشرقبهمرزشرقیاسرائیلوازغرببهمرزغربیآنمحدودهستند،واز

شمالبهزمینیهوداوازجنوببهزمینبنیامینختممیشوند.
23-27درجنوبزمینمخصوص،زمینهایسایرقبایلاسرائیلقراردارند.سهم
اینقبایلكهبینمرزشرقیاسرائیلودریایمدیترانهدرغربقراردارد
بهترتیبازشمالبهجنوببهشرحزیراست:بنیامین،شمعون،یساكار،

زبولون،جاد.
28مرزجنوبیجادازتامارتاچشمههایمریبوتقادشكشیدهشده،وازآنجا

درمسیررودخانةمرزیمصرامتدادیافتهبهدریایمدیترانهمیرسد.
29خداوندمیفرماید:»سرزمیناسرائیلبایدبهاینترتیببیندوازدهقبیلة

اسرائیلتقسیمشود.«

دروازههایشهر
30-34شهردوازدهدروازهداردوهردروازهبهنامیكیازقبایلاسرائیلنامیده
پنجاه و دویست و كیلومتر دو شهر ازحصارهای هریک طول میشود.
متراست.دروازههایحصارشمالیبهنامرئوبین،یهوداوالویمیباشند.
دروازههایحصارشرقیبهنامیوسف،بنیامینودانمیباشند.دروازههای
حصارجنوبیبهنامشمعون،یساكاروزبولونمیباشند.دروازههایحصار

غربیبهنامجاد،اشیرونفتالیمیباشند.
35محیطشهرنهكیلومترمیباشدونامآن»شهرخدا«است.
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35:48کتابحزقیالباشرحتقدسخداکهبنیاسرائیل
بهآنبیاعتنابودند،آغاز آنراخوارشمردهونسبت
میشود.درنتیجه،حضورخدامعبدوشهرومردمراترک
میگویدوازآنهادورمیشود.اماکتاببارؤیاییمبسوط
درموردمعبدیجدید،شهریجدیدوقومیجدیدکه
پایانمیرسد.فشارهای به همگیمظهرتقدسخدایند،
تمام داردکه برآن را ما است ممکن زندگی روزمره

روزانه عادی زندگی همین معطوف صرفًا را توجهمان
کنیمودرنتیجهخداراازیادببریم.بههمینسبباست
کهعبادتتابدینحداهمیتدارد،زیراباعثمیشود
بهجایآنکهتنهابرنگرانیهاومشغالتروزمرهزندگی
چشمبدوزیم،گوشهایازتقدسخداراببینیموچشمانتظار
باشیم.آری،حضورخداهمهچیزرا او پادشاهیآینده
باشکوهمیسازد،وپرستشخدامارابهحضوراومیبرد.


