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صحیفه حزقیال نبي
معرفي
تفكري واال بر اولین تا آخرین فصل این كتاب حكمفرما
ِ خدا.
ميباشد ،اندیشهاي ناب در مورد جالل و حاكمیت خداوند
خدا بر موارد مربوط به اسرائیل و سایر ملل جهان حاكمیت
دارد ،هرچند كه به نظر ميرسد ادعاهاي پر سر و صدا و
مغرورانه انسانها این حقیقت را كمرنگ كرده است.
خدا در ارادة حاكمهاش مقرر كرده است كه ما باید او را در
زندگي جالل دهیم ،و به پایان این جهان شهادت دهیم.
1

چارلز لي فین برگ
I

ـ جایگاه منحصر به فرد كتاب حزقیال در كانون

خدا را شكر كه بيانيه روحاني مشهور حزقيال

از مشاهدة

« چرخ» و «ا ستخوانهاي خ شك» به ع نوان ي كي از ويژ گي هاي
كتاب مقدس توسط ميليونها نفر پذيرفته شده است .متأسفانه
ً آنچنان كه
سطح شناخت ك تاب م قدس از ا ين ك تاب م شكل غال با
با يد و

ً ك تاب
شايد عم يق ني ست و قط عا

ك تابي ني ست

كه ك سي ب عد از م سيحي

حزق يال ،او لين

شدن بالفا صله آن را

بخواند ،هرچند كه حداقل پارهاي از ادي بان آزادانه ا نديش
از طر يق سبك قا بل تو جه تو جه ا ين ن بي ،به ك تاب م قدس
گرايش پيدا كردهاند.
حزق يال برعكس ارم يا و تا حدودي ا شعيا و بي شتر انب ياء
متوسط ،تأكيدش نه بر داوري خدا ،بلكه تسلي مردم خداست.
حزق يال از شهر خابور كه احت ماالً ميتوا ند يك قرار گاه
ّتي خود را
با ستاني در نزدي كي با بل بوده با شد ،ك تاب ن بو
براي تسلي

دادن يهوديان تبعيدي نوشت.

1 - Charles Lee Feinberg
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 IIـ نویسنده
ّت خدا يا قوي شدن توسط خدا) يكي از افرادي
حزقيال (قو
بود كه با گروه دوم ا سراء يازده سال ق بل از ويرا ني
اورشليم ،به بابل برده شد.
رساله حزقيال

تا حدود  0291از زير قيچي انتقااد عقال

گرا يان جان سالم بدر برده بود .ا ين و ضعيت پا يدار بر خي
از ع قل گرا يان را بر آن دا شت كه به سرعت فر ضية ان كار
نگارش اين رساله و تاريخ سنتي نگارش آن را ،مطرح كنند.
در واقع ديدگاه باستاني و جهاني مسيحي ا يهوديان نسبت
به ا ين ك تاب ا ين بود كه تو سط يك ن بي شاعر نو شته شده
ا ست .و ك سي جز «حزق يال كاهن پ سر بوزي» كامالً در ا ين
تعريف نميگنجيد و پاسخ منتقدين بخوبي داده شد.
ما در اين جا اج ماالً به شش نظر يه ارا ئه شده تو سط جان
بيتي لور در را بط با يكد ستي ا ين ك تاب و نو شته شدن آن
توسط كسي با مشخصات زير ميپردازيم:
0ا اين كتاب از ابتدا تا انتها يكدست است.
اقو
ات و آن عبارتس ات از سا
اداوم اسا
اامي ما
9ا ا داراي پيا
اورشليم و ويراني معبد.
3ا سبك و زبان يكدست ميباشد كه در سراسر كتااب تكارار
ميشوند ،از جمله ،عبارات خاصي (نظير «پسر انساان»« ،كاالم
خداو ند برمن آ مد»« ،ان ها خواه ند فهم يد كه من خداو ند
هستم» و «جالل خداوند»).
4ا رساله حزقيال داراي يك تاوالي تااريخي اسات كاه در
ميان انبياء عمده نظير اشعيا و ارميا منحصر به فرد است.
5ا كاربرد اول شخص مفرد ،چارچوب نگارشي مشخصي به ايان
كتاب بخشيده است و نويسنده آن با ناام حزقياال در  3 :0و
 94 : 94معرفي شده است.
6ا شخصيت حزقيال در ميان

اين نوشاتهها ،مشاهود اسات.

گرايش او به ن مادپردازي ها ،تو جه به جزئ يات و هي بت جالل
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خدا و تعالي او.

 IIIـ تاریخ
حزقيال پيش از اين تاريخ نگارش كتابش را نوشته بود.
ّت اومربو
اولين نبو

به سال پنجم اسارت يهوياكين باود (0

ّت
 )9 :كه معادل است با سال  523قبل از ميالد ،و آخرين نبو
ايالد بااود ( .)07 : 92از ايناارو
اال  570پاايش از ما
او در سا
ر سالت او حداقل بي ست و دو سال به طول انجام يد .ا گر او
خدمت كهانتي خود را در سان  31ساالگي شاروك كارده باشاد،
ّت خود را به پا يان ر سانيده ا ست باالي
احت ماالً وق تي ن بو
پنجاه سال را داشته است.

 IVـ پیشینه و زمینه
حزقيال بالفاصله خدمت رسالتي خود را براي هم بندان خود
در

طول

بازگ شت

مدت بي ست

سال ا سارت

شروك

كرد .آن ها انت ظار

به اور شليم را دا شتند ،و لي حزق يال

به آ نان

آموخت كه نخست به سوي خدا بازگردند.
طول مدت ر سالت حزق يال به سه ب خش تق سيم مي شود .اول،
بازگو ن مودن گنا هان ي هودا وا عالم داوري قر يب الو قوك خدا
در اسارت قوم وويراني اورشليم.
اين مورد در رؤيا هاي عج يب و غر يب و اع مال سمبوليك او
به رو شني ا عالم شده ا ست .حر كت يك ا بر

رو شن و درخ شان،

نمادي از حضور خدا برفراز معبد ،اين معني را ميرساند كه
خدا ديگر مايل به ماندن در ميان مرد مي كه با گناه آلوده
شدهاند ،ني ست و شم شير داوري او به زودي بر مع بد آ لوده
فرود خواهد آمد.جالل

خداوند در سراسر اين كتاب مورد نظر

ميباشد و جملة كليدي آن است.
در بخش دوم ،همسايگان يهودا بخاطر بتپرستي و رفتارشان
ن سبت به مردم خدا مح كوم مي شوند .ا ين هم سايگان عبارت ند
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اوريان،
اطينيان ،صا
اان ،فلسا
اان ،ادوميا
اان ،موآبيا
از عمونيا
صيدونيان و مصريان.
و در آخر ،در بخش سوم ،حزقيال

از احياء قوم و اتحاد

اسرائيل و يهودا سخن ميگويد .وقتي كه مردم از گناهانشان
تو به كن ند ،خدا روح م قدس خود را در آن ها خوا هد ن هاد.
م سيحا به سوي قومش خوا هد آ مد و آ خرين د شمنان آن ها را
نابود خوا هد ن مود .مع بد دو باره ساخته خوا هد شد و جالل
خداوند به آن بازخواهد گشت.
ّت ها ه نوز هم تح قق نيافتها ند ،بل كه تح قق آن ها
ا ين نبو
مو كول به سلطنت هزار ساله م سيحا بر روي ز مين يا دوران
هزاره ميباشد.
ّتي بجز رسالة اشعيا و
رسالة حزقيال مانند ساير كتب نبو
ارم يا

ً
تما ما

تاريخي ني ست.

ما با يد

به تاريخ ها و

دوره هاي ز ماني در آ غاز هر ف صل تو جه دا شته با شيم .آل برت
بارنز

1

ّتهاي اين كتاب را به شرح زير در تربيت تاريخي
نبو

قرار داده است:
ا ین نبوّتهابرا ساس ا شارة ز ماني در اب تداي ف صول تق سیم
مي شوند ،و مي شود فرض را بر ا ین ب گذاریم كه آن د سته از
نبوّت هاي بدون تاریخ در آخرین تاریخ ارائه شده و یا نزدیك
به آن تاریخها بیان شدهاند.
1ـ سال پنجم اسارت یهو یاكین فصول 1ـ :7دعـوت حزقیـال بـه
نبوّت و پیشگویي محاصرة اورشلیم.
2ـ سال ششم ،فصول 8ـ :11بررسي كلي شرایط قـوم ،همـراه بـا
پیشگویي داوري خدا.
3ـ سال هفتم ،فصول 22ـ :23سرزنش قـوم و پیشـگویي تـازه از
وقوع ویراني و تباهي.
4ـ سال نهم فصل  :24سالي كه محاصره شروع شـد .اعـالم سـقوط
شهر
5ـ همان سال .فصل  :25نبوّتهـائي بـر علیـه مـوآب ،عمـون و
فلسطین
6ـ سال یازدهم :در این سال اورشلیم بعد از  18ماه محاصره
1 - Albert Barenes
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تسخیر شده و معبد ویران گردید  ،فصول 26ـ ،28نبوّت بر علیه
صور.
7ـ سال دهم 1 : 21 .ـ  :16نبوّت علیه مصر.
8ـ سال بیست و هفتم ،فصول 17 : 21ـ 11 : 32نبـوّت بـر علیـه
مصر.
1ـ سال یازدهم .فصول  22 : 32تا  :18:31نبوّت بر علیه مصر.
 12ـ سال دوازدهم .فصل  :32نبوّت بر علیه مصر.
11ـ همان سال ،فصول 33ـ :34نكوهش حاكمان بيایمان.
12ـ
:35
13ـ
14ـ

همان سال و یا مابین سال دوازدهم و بیست و پنجم ،فصـل
داوري كوه سیر.
همان سال ،فصول 36ـ :31رؤیاهاي تسلي بخش ،انقراض جوج.
سال بیست و پنجم :فصول 42ـ :48رویاهاي مربوط به معبد.

“Daily Notes of the Scripture union”1

با توجه به تواناائي حزقياال در

انت قال كالم خدا در گ سترة و سيع بين با بل و ي هودا ،چ نين
مينويسد:
ی كي از م شكالت ا ین ر ساله این ست كه ر سالت حزق یال براي
ك ساني ا ست كه دور از اور شلیم بود ند ،در حالي كه خودش در
با بل بود .با ید چ نین انگا شت كه تبع ید شدگان ا ین حق را
دا شتهاند كه در قلمرو هاي مت حد شده و ت سخیر شده با بل ،با
سرزمیني مادري خود در ارتباط باشد .چنین ارتباطي بدون شك
نسبت به روزهاي اولیه اسارت بیشتر بوده است.
براي یك قاصد سادهتر این بود كه بجاي یك پیام شفاهي كه
مم كن بود از یادش برود و یا یك پ یام كت بي كه مم كن بود
تو جه حاك مان با بل را ج لب ك ند ،پ یام حزق یال را از ز بان
خود تشریح كند.

گزارش
ّت و رسالت او ( 1 : 1تا )11 : 3
 Iـ دعوت حزقیال به نبو
الف) موقعيت حزقيال ( 0 : 0ا )3
ب) رو ياي حزق يال از جالل خدا سوار بر كال سكه سلطنتي
مجلل (4:0ا 92الف)

 0ا يادداشتهاي روزانه اتحاديه كتاب مقدس
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ج) انتصاب حزقيال به عنوان نبي بني اسرائيل ( 92 : 0ب
ا )90 : 3
0ـ مشخصات قوم ا عصيان ( 92 : 0ب ا )7 : 9
ّت پيام ا داوري ،آنچنانكه در تومار آماده اسات
9ا ماهي
( 2 : 9تا )3 :3
3ا نشانههاي قوم ا گستاخي و سنگدلي ( 4 : 3ا )00
4ا نقش نبي ا ديدهبان ( 09 : 3ا )90
II

ـ داوري یهودا و نمائي از اورشلیم (11 : 3

تا )12 : 12
الف) نشانههاي مرئي از داوري آينده ( 99 : 3تا )07 : 5
0ا فرمان خداوند به حزقيال مبني بر اينكه خاموش باشاد
تا خدا با او سخن گويد ( 99 : 3ا )97
 9ا نمايش محاصرة اورشليم توسط سفال (فصل چهار)
 3ا پيش بيني سرنوشت قوم با كمك يك شمشاير تياز و ماو
(فصل پنجم)
ب) برانداخ ته شدن ر سم بتپر ستي و حفا ظت از بق يه قوم
(فصل ششم)
دي قريب الوقوك بابل (فصل هفتم)
ج) هجوم جّ
د) روياي بتپرستي در هيكل (فصل هشتم)
ها) عدم حضور خدا و عواقب وخيم بتپرستي (فصل نهم)
و) روياي جالل خدا كه به داوري اورشليم مي پردازد (فصل
دهم)
ز) نفي مشاوره حاكمان شرير ( 0 : 00ا )03
ح) حفظ مواعيد براي بقيه قوم ( 04 : 00ا )90
) حركت ابرجالل به سوي كوه زيتون ( 99 : 00ا )95
ي) نشانههاي حزقيال

از تبعيد قوم در آينده (فصل )09

 0ا كوله بار حزقيال (0109ا)06
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 9ا هيجان حزقيال (07109ا)92
ك) نابودي نبي و نبيههاي دروغگو (فصل )03
ل) برخورد خدا با بتپرستي مشايخ (فصل )04
م) مثل تاك بيثمر (فصل )05
ن) مثل عروسي اورشليم (فصل )06
س) مثل دوعقاب (فصل )07
ك) نفي مثل انگور ترش (فصل )02
ف) ماتم براي آخرين پادشاهان يهودا (فصل )02
ص) طرفداري از برخورد خدا با اسرائيل ( 0 : 91ا )39
0ا بتپرستي در مصر (0191ا)2
9ا بيحرمت نمودن سبت خدا ( 01 : 91ا )07
3ا شورش در بيابان ( 02 : 91ا )96
4ا بت پرستي ( 97 : 91ا )39
ق) وعده خدا مبني بر احياي مشرو

( 34 : 91ا )44

ر) تصاويري از هجوم قريب الوقوك ( 45 : 91تا )39 : 90
 0ا آيت جنگل مشتعل ( 45 : 91ا )42
9ا آيت شمشير آخته ( 0 : 90ا )07
3ا آيت انشعاب در رود ( 02 : 90ا )39
ش) سه الهام راجع به تباهي اورشليم (فصل )99
ت) مثل دو خواهر زناكار (فصل )93
هوله ( 0 : 93ا )01
0ا ا
ُُ
هوليبه ( 00 : 93ا )90
9ا ا
ُُ
 3ا هجوم بابليان ( 99 : 93ا )35
 4ا داوري اهوله و اهوليبه ( 36 : 93ا )42
 )511مثل ديگ جوشان ( 0 : 94ا )04
خ) آيت مردن همسر حزقيال ( 05 : 94ا )97
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ّت بر علیه هفت قوم غیریهودي (فصول 12
 IIIـ نبو
ـ )31
ّت بر عليه عمون ( 0 : 95ا )7
الف) نبو
ّت بر عليه مواب ( 2 : 95ا )00
ب) نبو
ّت بر عليه ادوم ( 09 : 95ا )04
ج) نبو
ّت بر عليه فلسطينيان ( 05 : 95ا )07
د) نبو
ّت بر عليه صور ( 0 : 96تا )02 : 92
ها) نبو
0ا ويراني صور (فصل )96
9ا نوحهاي بر صور (فصل )97
3ا سقو

رئيس صور (  0 : 92ا )02

ّت بر عليه صيدون ( 91 : 92ا )96
و) نبو
ّت بر عليه مصر (فصول  92ا )39
ز) نبو
0ا تهديد عمومي بر عليه مصر (فصل )92
9ا ماتم گرفتن بر سقو
3ا سقو

مصر ( 0 : 31ا )02

فرعون ( 91 : 31تا )02 : 30

4ا نوحهاي براي فرعون ومصر (فصل )39

IVـ احیاء اسرائیل و مجازات دشمنانش (فصول 33
ـ )33
الف) مأموريت نبي به عنوان ديدهبان (فصل )33
ب) شبان دروغين و شبان راستين (فصل )34
ج) نابودي ادوم (فصل )35
د) احياء زمين و مردم (فصل )36
ها) رؤياي وادي ،و استخوانهاي خشك ( 0 : 37ا )04
و) اتحاد مجدد اسرائيل و يهودا ( 05 : 37ا )92
ز) نابودي دشمنان آينده اسرائيل (فصول  32و )32

کتاب حزقیال

 Vـ صحنههاي هزاره (فصول  24ـ )24
الف) معبد هزاره در اورشليم (فصول  41ا )49
0ا مردي باني پيمايش ( 0 : 41ا )4
9ا دروازة شرقي صحن بيروني ( 5 : 41ا )06
3ا صحن بيروني ( 07 : 41ا )02
4ا دو دروازة صحن بيروني ( 91 : 41ا )97
5ا سه دروازة صحن دروني ( 92 : 41ا )37
6ا وسايل جهت قرباني كردن ( 44 : 41ا )47
7ا حجرههاي كاهنان ( 44 : 41ا )47
2ا رواق معبد ( 42 : 41و )42
2ا جايگاه مقدس و قدساالقداس ( 0 : 40ا )4
01ا غرقههاي گرداگرد ( 5 : 40ا )00
00ا ساختمان غربي معبد ()09 : 40
09ا پيمايش معبد ( 03 : 40ا  05الف)
03ا تزئينات داخلي و اثاثيه معبد ( 05 : 40ب ا )96
04ا حجره كاهنان ( 0 : 49ا )04
05ا پيمايش صحن بيروني ( 05 : 49ا )91
ب) عبادت هزاره (فصول  43و )44
ج) سيستم حكومتي هزاره (فصول  45و )46
د) سرزمين هزاره (فصول  47و )42
0ا پاك شدن آبها ( 0 : 47ا )09
9ا حدودهاي زمين ( 03 : 47ا )93
3ا تقسيم زمين (فصل )42
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تفسیر
ّت و رسالت او ( 1 : 1تا )11 : 3
 Iـ دعوت حزقیال به نبو
الف) موقعیت حزقیال ( 1 : 1ـ )3
وقتي كه اين كتاب را ميگشاييم حزقيال را در ميان ساير
ّت در مورد ويرا ني اور شليم در
ا سیران ميبينيم .ا ما ن بو
حدود  6يا هشت سال پيش ،قبل از تاريخ مقرر تحقاق يافتاه
بود .احتماالً حزقيال در اين زمان  31ساله بوده است («سـال
سيام») .بي ست و چ هار ف صل اول ا ين ك تاب ق بل از

سقو

اورشليم و بعد از اولين تبعيد نوشته شده بود.
ب) رویاي حزقیال از جالل خدا سوار بر كالسكه سلطنتي (1
 2 :ـ  14الف)
اولين فصل اين كتاب با روياي جالل خدا در ميان اسيران
شروك مي شود .حزق يال نخ ست باد شدیدي را ميبي ند كه از طرف
شمال ميوزد .سپس او چ هار ح یوان را م شاهده ميك ند كه هر
كدام داراي چ هاررو (چ هار

صورت ،يع ني

صورتهاي

شیر،

گو ساله ،ع قاب و ان سان) و چ هار بال ،با پای هاي را ست و
دستان به زير بالها .اين جانوران ن ماد صفات خدا ميباشند
كه در خلقت ديده ميشود :عظمت ،قدرت ،چابكي و حكمت.
ملل فراواني خدا را در باالي ابرها تصور ميكردند كه بر
ت خت نش سته ا ست .آن ها به جاي ستايش خالق ،صفات خالق را
پرستش ميكردند.
ّه اي ستاده برآن ،برپه لوي
باالي ف لك تخ تي بود ،جالل ی هو
هر جانوري چر خي بود يا به تر اين كه گف ته شود چر خي در
چرخي (دو چرخ عمود برهم مانند ژيروسكوپ) .بدين ترتيب به
نظر ميرسد كه اين رويا ارابهاي حامل ت خت است با چرخهایش
برزمین ،كه چهار جانور آن را حفاظت ميكردند وت خت خدا بر
باالي آن .ا ين رو ياي جالل خدا بود كه مقد مهاي بر د عوت
حزق يال به ر سالت بود.اين ب خش از ك تاب حزق يال ال هام ب خش
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فيبر 1براي سرودن سرود زير بود.
آه اي خداي من ،تو چقدر عجیب هستي،
جالل تو چه درخشان است،
تخت رحمت تو چه زیباست،
دراعماق انوار سوزان!
سالهاي جاودانه تو چه مهیب است،
آه  ....اي خدا ابدي:
با ارواح خاضع برگردتو كه شب وروز،
تو راميستایند!
اي پدر عیسي ،اي پاداش ستودني
چه خلسهاي خواهد بود.
همیشه در پیش تخت تو بودن
و خیره...خیره به تو نگریستن.
فردریك ویلیام فیبر

حزقيال آنچاه را كاه در  3 :43دياده باود در قالاب «
رويائي كه من ديدم وقتي خدا ]NJKVحاشيه[ براي ويران كاردن
شهر آمد» ،بيان نمود.
به كالمي ديگر اين روياخدا را در جاللش درهنگام آمدن از
شمال براي داوري اور شليم ،به ت صوير ميك شد و با بل مر كز
داوري اوخواهد بود.
ج) انتصاب حزقیال به عنوان نبي بنياسرائیل ( 14 :1ب
تا )11 : 3
 )1مشخصات قوم ـ عاصي ( 82 :1ب تا )7 : 8
روح داخل حزقيال شد و او را برپایهاش برپا نمود ،و به
او گفت به جهت قوم عاصي يهودا عليرغم نتايجي كه به بار
خواهد آمد ،رسالت كند .او ميبايست در ا جراي رسالتش مط يع
باشد ونترسد.
خداو ند حزق يال را من صوب ن مود واو را

«پ سر ان سان»

نام يد .ا ين ع نوان م هم نود بار در ا ين ك تاب ت كرار شده
1 - Faber
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است.
تيلور 1به تشريح اهميت اين نام ميپردازد:
خدا با كل ماتي كه حزق یال مخا طب ساخت ،ظاهراَ ن بي را در
جای گاه به ح قش در مقا بل عظ مت رو یایي كه د یده بود،
قرارداد .ع بارت پ سر ان سان ،ع بارتي عبرا ني ا ست كه تأك ید
دارد بر ناچیز بودن حزقیال به عنوان یك انسان صرف .عبارت
«پســر» نشــان دهنــده «مشــاركت در طبیعــت انســان» اســت و
بنابراین وقتي با «آدم» یا «انسان» ميپیوندد مفهوم دیگري
را ب جز «ان سان» ن مير ساند و كالً ب یاني م تداول براي ا شاره
به «بشریت» ميباشد.

در زمان دانيال نبي ( 31 :7و  )31از اين عنوان در قالب
يك مف هوم صميمانه ا ستفاده مي شد ودر قرن اول ت بديل به
نامي براي «مسيحا» شد.
چ نین به نظر مير سد كه كاربرد خداو ند ما از ا ین ع نوان،
حاصل ابهام در میان م عاني ساده و فني آن عنوان بوده است،
تا از یك ن ظر ن توان او را متهم به اد عاي صریح به م سیحا
بودن خود بنماید واز یك نظر كساني را كه در خواست بصیرت
روحاني ناشي از حضور كاملش را داشتند ،از خود نراند.

1ـ ماهیت پیام ـ داوري آنچنانكه كه در تومار آمده
است 4 : 1( .تا )3 : 3
2 :9

ا  )01سپس به حزقيال فرمان داده ميشاود كاه كـالم

مكتوب راكه اعالم كننده مجازات قوم است ،دردلش جاي دهد.
خداو ند به او اخ طار ميد هد كه ر سالتش مورد پ سند قرار
نخواهد گرفت.
خداوند به ما هم اخطار ميدهد كه معرفي واقعي انجيل با
مخال فت ن جاتنيافت گان موا جه خوا هد شد و براي آ نان به
منز لة توهين ا ست .توهيني چون صليب .براي عدهاي ما به
منزله پيام آور مرگ ميباشيم.
0 : 3ا )3حزقيال آنچنانكه به اوامر شده بود .تومار را
خورد.

1 - Taylor
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«يوحناي كاشف» نبي آينده نيز چنين كرد (مكاشبه 2 : 01
ا  .)01بر هر نبي يا واعظي الزم است كه اين پيام را در دل
خود جاي دهد و آنرا تبديل به بخشي از زندگي خود بنمايد.
3ـ نشانههاي قوم ـ گستاخي وسنگدلي ( 2 :3ـ )11
سپس خدا تاك يد ميك ند كه حزق يال نزد ك ساني فر ستاده
مي شود كه به او گوش ن مي سپارند (دراينجا اسرائيل ،يهودا
ناميده شده است) .مي توان بر محدوديت هاي زباني غالب آمد،
آنچنانكااه بسااياري از مبشاارين غالااب آمدنااد .امااا باار
محدوديت هاي دلهاي عاصي نمي توان غالب شد .حزقيال ميبايست
در صحبت كردن با يهود يان در ا سارت هرا سي به خود راه
ندهد.
حام يان حقي قي م سيح ميباي ست وا قع گرا با شند ،نه سخت
دل.

 )2نقش نبي ـ دیده بان ( 11 :3ـ )11
09 :3ا )05سپس خداوناد حزقياال را باه نهرخـابور نازد
ا سیران فر ستاد و مدت ه فت روز در خامو شي با آن ها نش ست.
كيل ياتس 1به تشريح موقعيت حزقيال پرداخته است:
د عوت حزق یال مب ني بر ترك كانون گرم خودش و ر فتن به سوي
ا سیران در تَلَ آبیب آسایش او را مختل كرد.اودست خدا را بر
خویش اح ساس كرد و نتی جه گر فت كه در مقا بل ا لزام خداو ند
ن ميتوا ند مقاو مت ك ند و با بيمی لي به ا ین وظی فه پردا خت.
فر صت خوبي شد براي او و ك ساني كه در تل اب یب بود ند كه
بالفاصله پس از ورود شروع به بشارت نكرد ،بلكه در میان آن
انبوه ب هت زده یك هفته ت مام با سكوت نشست .این تجربه درك
روشني از مشكالت و بیچارگيها و نیازهاي آنها به او داد.
وا عظ یا مب شري كه ز ندگي را از دری چه چ شم مردمش م شاهده
ك ند ،خوا هد توان ست به آن ها ك مك ك ند و از رهبر یت خودش
براي برآوردن نیازهاي موجه آنان استفاده كند.

1 - Kyle Yates

کتاب حزقیال

15

ا  )90حزقيال به عنوان دیده بان منصوب و ماامور

06 :3

گرد يد تا كالم خدا را بر ز بان آورده و به مردم اظ هار
نمايد .بري بودن از خون نه تنها در عهد عتيق (آياات  02ا
 )91بلكه در عهد جديد نياز (اعماال  )96 : 91تعلايم داده
شده است.
به هرحال اين شيوه اوج مسئوليت نبي خدا است .مسيحيان
نبا يد ا ين تع ليم را د ستاويز قرار داده ودر هر موقع يت و
شرايطي انج يل را به اج بار به مردم بقبوالن ند .حزق يال
عل يرغم مامور يت بزرگ خودش تو سط خدا خاموش ما ند و منت ظر
فرصت خدا شد .مانيزبايد منتظر هدايت و فرصت خداوند براي
شهادت دادن با شيم .بع ضي او قات الزم ا ست كه خاموش با شيم،
و لي آن جائي

كه

ميباي ست

شهادت د هيم ،بي شتر

خاموش

ميمانيم.

IIـ داوري یهودا و نمائي از اورشلیم ( 1123تا
)12:2
الف) نشانههاي مرئي از داوري آینده ( 8823تا )1721
پ طرس نو شت كه م جازات ميباي ست از خا نة خدا شروك شود
(اول پطرس  )07:4و بادين ترتياب خادا مجاازات خاود را در
كانون ديني ،يعني معبداورشليم شروك ميكند.
1ـ فرمان خداوند به حزقیال مبني بر اینكه خاموش باشد
تا خدا با او سخن گوید (11 :3ـ)12
نخست حزقيال به هامون ميرود تا جالل خداوند را ببيند.
سپس خداو ند به اوا مر ميك ند به خا نه برود و خاموش بما ند
تا خدا بر او آشكار شود و به او بگويد چه بگويد.
1ـ نمایش محاصره اورشلیم توسط سفال (فصل )2
0 :4
بود.

ا  )2اورشليم با سنگ بر يك بنياد صخرهاي بنا شده
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خشت (ساخته شده با گل ،مانند سفال ،نماد بابل است

ا

ر.ك .پيدايش 3 :00و )2اينك اورشليم درامور غيار اخالقاي و
بتپرستي بسي بدتر ازبابل شده است (ر.ك )7 :5

بنابر ايان

خدا به حزق يال فر مان ميد هد محا صره شدن اور شلیم را روي
يك قط عه آ جر ن قش نما يد ،نق شي كه ن شانده ندة شهر و تا بة
آهنین (يا ماهيتابه) به منظور نشان دادن دیوار آهنین كه
شهر را از دريافت هر گونه كمك باز ميدارد ،ميباشد .نبي
نماي نده خدا ست و ا ين م سئله ن شان ميد هد كه خود خداو ند
اور شليم را محا صره ن موده ا ست .حزق يال مدت سی صد و نود
روز براي اسرائیل و چ هل روز براي یهودا بر په لوي چپ خود
خوابيد.
هر روز نماد يك سال است ،ولي هر توضيحي بر مجموعه اين
سالها كامال ر ضايت ب خش ني ست .ك تاب م قدس بر آن ست كه با
تبديل نمودن عدد  321به  021مسئله را حل كناد ،ولاي ايان
تغي ير داراي پ شتوانه ك تاب مقد سي ع بري ني ست .يك سؤال
بيپا سخ دي گر اين ست كه ا گر حزق يال واق عا در ا ين دورة
ز ماني

شب و روز

بر په لويش خواب يده با شد ،ب سياري از

مف سرين معتقد ند كه او ا ين

كار را در بخ شي از روز كه

مردم او را ميديد ند ،ان جام ميداده ا ست ،چون ع مل او يك
تعليم عيني بوده است.
2:4ا )07اين آيات از قحطي حاصل از محاصره وجيره بنادي
غذا و آب سخن ميگوي ند .در اب تدا ف ضوالت ان ساني ميباي ست
به ج هت سوخت ت نوري براي پ ختن نان مورد ا ستفاده قرار
ً ا ين سوخت ط بق مع مول به سرگین گاو عوض
گ يرد ،ا ما ب عدا
شد .ا ين ف صل ت صويري از محا صره ا ست كه حاكي از ز ندگي
بسيار سخت ،گرسنگي ،تشنگي و در نجاست غرق شدن ميباشد كه
همگي نتيجه گناه و دوري ننمودن يهودا از گناه ميباشد.
 )3پیش بیني سرنوشت قوم با كمك یـك شمشـیر تیـز و مـو
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(فصل پنجم)
0 :5ا  )2در يك تعليم هدفمند حزقيال نشان ميدهد كه یك
ث لث ساكنين شهر در آ فت آ تش و يا قح طي خواه ند مرد (آ يه
 )9و یك ثلث مردم به شمشیر نابود خواهند شاد و یـك ثلـث
ديگر در سرزمينهاي ديگر پراكنده خواهند شد (مقايسه كنيد
آيه دوم را با آيه .)09
ا ندكي ن يز م عاف خواه ند شد ،ا ما بع ضي از ا ين باقي
ماندگان نيز نابود خواهند شاد (آياات  3و  .)4شاايد ايان
قسمت اشاره به ك ساني است كه در هنگام ترور جدليا به دست
ا سماعيل ك شته شدند .ا ين بال يا بر اور شلیم خوا هد آ مد
چنان كه ا هالي آن جا عل يرغم امت ياز بزرگ شان ن سبت
سايرين

شريرتر از قوم هائي ه ستند

كه

به

شهر را محا صره

كردهاند.
ما م سيحيان از امت يازات بي شتري ن سبت

به يهود يان

بر خوردار ميبا شيم ،با شد كه خداو ند فيض ا ستفاده از آن
برتري ها را به ما بد هد ،م بادا در ا ين ج هان م جازات شويم
و پاداش جاوداني خود را از دست دهيم!
 01 :5ا  )07آدم خاواري متاداول خواهاد شاد (آياه .)01
چون كه مع بد ن جس شده خدا دي گر شفقت نخوا هد ن مود (آ يات
00ا .)03يهوديان در ميان امتها رسوا خواهند شاد و متحمال
شدايد و خرابي خواهند شد (آيات  04ا .)07
ب) برانداخ ته شدن ر سم بت پر ستي و حفا ظت از بق یه قوم
(فصل ششم)
0 :6ا  )7عبارت كوههاي اسـرائیل در اينجاا اشااره باه
بتپرستي است چونكه معابد بت پر ستي (مكانهاي بلند) معموالً
در كوهستانها ساخته مي شد .زمين بخاطر بت پرستياش مجازات
خواهد شد.
2 :6ا )04نجات یافتگان معاف ميشوند ،اين مورد خداوناد
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ااطر
اود را بخا
اد آورد و خا
اه یادش ـان خواها
اارت با
را در اسا
رجاساتشان مكروه خواهند داشت (آيات  2ا  .)01بت پرستي از
طريق وقوك وبا ،جنگ و قحطي مجازات خواهند شد (آياات  00ا
.)04
در هر ع صري خدا بر خي را ب خاطر شهادت به خودش ح فظ
ميك ند و اين ها

ّ تي حق ير
نه اكثر يت مع نوي بل كه اقلي

ميباشند.
جدي و قریب الوقوع بابل (فصل هفتم)
ج) هجوم ّ
 0 :7ا  )02زمان داوري خدا رسيده است و در اينكه ضاربه
زننده خود خداوند است هيچ شكي وجود ندارد (آيات  0ا .)03
ك سي به ط بل ج نگ پا سخ نميد هد ،ه مه كس شهامت و قدرت خود
را بخاطر اين ويراني مهيب از دسات داده اسات (آياات  04ا
.)02
 02 :7ا  )99دارائيهاي مادي بيفاياده خواهاد شاد (آياه
 .)02چونكه معبد («زیبائي زینت او») بابتها نجس شده بود،
آنجا را به غریبان

ا يعني بابليان ،خواهد داد و آنها

آنجا را تاراج و بيعصمت خواهند نمود (آيات  91ا .)99
93:7ا )97تمام طبقات مردم تحت تاثير ايان مصـیبت قارار
خواه ند گر فت .پاد شاه ،ام يران ،انب يا ،كاه نان ،م شایخ و
ا هل ز مین .ا هل ز مین ميباي ست شاهدان خدا با شند ،و لي
ً كو تاه آمد ند .تن ها شهادتي كه ميتوان ند بده ند،
جمي عا
شهات

به م جازات خود شان تو سط

خدا ا ست و ا ين

چه درس

پر شكوهي است .داوري كامل است :تمام طبقات و تمامي زمين.
هر قومي كه معر فت خدا را ان كار ك ند روحان يت خود را از
د ست خوا هد داد ،و وق تي كه م شكالت ميآي ند ،ح مايتي نخوا هد
داشت .اين در مورد تك تك افراد نيز صادق است.
د) رویاي بت پرستي در هیكل ( فصل هشتم)
0:2ا )6پيران ميبايست به داوري شاهادت ميدادناد .ايان
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مورد ا مروز هم ات فاق مياف تد .خداو ند حزق يال را در رو یا
از بابل به اورشلیم برد و در آنجا شاهد پارهاي از م شكالت
بت پر ستي

قوم

شد .او در دروازه

بتپر ستي را م شاهده ن مود ،ب تي

صحن

سيماي ز شتي از

كه غ یرت خداو ند را

بر

انگيخت.
ا  )05مورد دومي كه نبي دید ،در صحن معبـد باود،

7 :2

م شایخ ي هودا هر يك با مج مري در د ست در آن جا ج مع شده
بود ند و ت صاوير شنيع را بر ديوار هاي ح جره خود ستايش
ميكنند.
من ظره سوم را در دروازه شمالي د يد :ز ناني كه براي
تموز

ا الهه بابلي

ا گريه ميكردند .گمان براين بود كه

وقتي او مرد حيات نباتي متوقف شد.
 06 :2ا  )02نمونه چهارم بت پرستي در صحن اندروني معبد
م شاهده مي شد ،جائي كه بیست و پنج مرد به عنوان كاهنان،
م شغول سجده ن مودن به آف تاب و پ يروي از اع مال شنيع آن
فرقه بودند .اشاره به شاخه يا «تركه» (آيه  )07مبهم است.
گذا شتن شاخه

بر بی ني شايد ب يانگر تحق ير و تم سخر خدا

با شد .شاخه مم كن ا ست سمبول وقي حي از فرقه آلتپرسي بوده
است.
ً ره بران ن جات نياف ته مذهبي با رف تار نامنا سب و
غال با
وكفرگوئيهاي شان ،تو جه مردم را به خود ج لب ميكن ند .ا ما
خدا همه چيز را ميبيند و حرف آخر را او ميزند.
هـ ) عدم حضور خدا و عواقب وخیم بت پرستي (فصل نهم)
 0 :2و  )9در اين فصل شاهد حضور شش ضابط هستيم كاه از
شمال ميآي ند (مح لي كه بابل يان از آن جا آ مده بود ند) تا
نسبت به برانداختن رسم بت پرستي مذكور در فصل قبل اقدام
نمايند .مردي كه ملبس به كتان است احتماالً نماد فيض است.
 )213ابر جالل (نماد حضور خادا) قادس االقاداس معباد را،
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آزرده از بتپر ستي قوم ترك ميك ند .ا بر جالل به آ ستانه
معبد حركت ميكند و در آنجا انوارش آستانه را پر ميكند.
 )4 :2يهوديان ايمانداري كه با بت پرستي مخالف بودناد
با نشاني بر پیشاني شان م شخص مي شوند تا كشته نشوند .اين
آ يه ما را به چالش ميطل بد .ا گر بر خي ا فراد خداو ند را
متاب عت نكنند ،واكنش ما نسبت به آنها چگونه بايد باشد؟
آ يا به آ نان بپيو نديم؟ آ يا آ نان بر ما ا ثر خواه ند
گذا شت؟ آ يا آ نان را م حق ميدانيم؟ آ يا ن سبت به آن ها
بيتفاوت با شيم؟ اين مردان و زنان ايماندار گريه كرد ند و
آه ك شيدند .چ نين واكن شي آن چه را كه در دل شان بود ،ن شان
ميداد و آنها را از داوري برحذر ميداشت.
نشانه

ا يا عالمت بر پيشاني

الفباي عبري بود

)(tau

ا آخرين حرف از حروف

كه ربيها ميگفتند نشانه تكامل اسات.

و همچنين اولين حرف از



’‘( شريعت) بود.

فين برگ 1ميگو يد« :ت شابه قا بل مالح ظهاي ه ست بين آن چه
كه در اينجا بيان شاده و آنچاه كاه در مكاشافه  0 : 7ا 3
آمده است».
مف سران م سیحي ا شارهاي ن بوّتي به آ یت صلیب در ا ین آ یه
دیدها ند .در نو شتههاي قدیميتر آ خرین حرف از حروف الف باي
عبري ) (tawشكلي شـبیه صـلیب داشـته اسـت .البتـه حزقیـال
نميتوان سته ا ست به سمبول م سیحیت بیاندی شد ،و نه ا ین ب خش
نبوّت مستقیمي از صلیب مسیح است .به هر حال یك تطابق قابل
مالحظه است.

5 :2ا )7سپس ضابطان شروك به كشتن بتپرساتان ميكنناد و
ابتاادا از پیــران (مااردان قااديمي) شااروك ميكننااد .خاادا
ميفرما يد « :به

هر ك سي

كه ا ین ن شان را دارد نزد یك

م شوید ».ما ن ميدانيم كه آ يا آ نان از ا ين ن شان ا طالك

1 -Feinberg
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دا شته

يا

نه ،و لي ايما نداران ا ين روز گار ميتوان ند

برا ساس كالم خدا مط مئن با شند كه از داوري اي من خواه ند
ااني
اين اطمينا
اا چنا
ار ما
اود اگا
اتناك ميبا
ادر وحشا
اد .چقا
مانا
نميداشتيم.
2 :2ا )00وقتي كه حزقيال به وساطت براي قاوم پرداخات،
خداو ند به او گ فت شفقت و رح مت نخوا هد ن مود .مردم گف ته
بودند كه چون خداوند خدا آنها را ترك كرده است و مشكالت
آن ها را نميبي ند دي گر متع هد

به و فادار ما ندن

به او

ني ستند .ع بادت «خداو ند نميبی ند» باز تابي از دن ياي جد يد
است.
در داوري مذكور در ا ين ب خش و ساير بخش هاي ك تاب م قدس
(ر جوك كن يد به نوح و ك شتي او ،به ع نوان نمو نه) به ن ظر
اازات،
اراي مجا
ال از اجا
اه قبا
ات كا
ادا اينسا
اي خا
اد ويژگا
ميرسا
ايمانداران واقعي را ميرهاند.
 )3رؤیاي جالل خدا كه به داوري اورشلیم ميپردازد (فصـل
دهم)
فصل دهم بسيار شبيه فصل اول است و اطالعات بيشتري راجع
اف
اان تعريا
اا كروبيا
اانوري (در اينجا
اات جا
ات ،مخلوقا
اه تخا
با
شدهاند) و جالل خداو ند به ما ميد هد .به هر حال ف صل اول
خ طاب به ا سيران بوده ا ست در حالي كه ا ين ف صل خ طاب به
شورشيان اورشليم است.
 0 :01و  )9خداوند به مردي كه به كتان ملبس بود فرمان
ميدهد تا اخگرهاي آتشین را از ميان كروبیان بردارد و بر
شهر اورشليم بپا شد .اين بخش نمايانگر داوري خدا بود كه
قرار بود برشهر وارد شود.
3 :01

ا  )5اين آيات جمالت معترضاه ميباشاند كاه بياان

كننده حركت ابر جالل مذكور در  3 :2ميباشند.
 6 :01ا  )07تشريح كلي كروبیان و چرخهاي كالسكه تخت در

کتاب حزقیال

22

ا ين آ يات آنچ نان آمدهاند كه تجسم آنها واقعا مشكل است.
صورت ا ين كروب يان در آ يه چ هاردهم اح ماالً م شابه

صورت

گوساله مذكور در  01 :0ميباشد.
 02 : 01و  )02سپس ابر جالل از آستانه باه دروازة شارقي
خانة خداوند حركت ميكند.
 91 : 01ا  )99سپس حزقيال تأكيد ميكند كه كروبین هماان
جانوري است كه در نهر خابور در

فصل اول ديده بود.

اين رويا به ما ميآموزد كه هرگز حس قدرت مهيب ،حكمت و
عظمت خدا را فراموش نكنيم.
ز) نفي مشاوره حاكمان شریر ( 1 :11ـ )13
0 :00ا )3بیست و پنج مرد (معرف سروران) به ماردم شاهر
د لداري ميداد ند كه ن يازي ني ست بتر سند چون آن ها برنا مه
ساختمان سازي شهر را به روال مع لوم به ع هده ميگير ند.
آنها به مثابة گوشت در دیگ بودند .بدين ترتيب اين بیست
و پنج مرد به رو شني به مخال فت با كالم خداو ند برخا ستند
كه گفته بود براي بنا كردن «وقت نزديك نيست».
خداوند توسط ارميا (ارميا  4 : 92ا  )00فرمان داده بود
كه ا سيران در بابل براي خود خانه بسازند ،چونكه اورشليم
سقو

كرده است .كساني كه تدابیر فاسد ميكنند كوشيدند با

سخنان خود ام يد كاذب در جان ا سيران بيافرين ند عل يرغم
آ تش م جازات خدا ،سروران در اور شليم كامالً در آن جا اح ساس
ايمني ميكردند.
به همان ترتيب بسياري از مسيحيان اسمي از مجازات خدا
عل يرغم گناهان شان اح ساس ايم ني ميكن ند ،و لي خدا به آن ها
خواهد گفت «من هرگز شما را نشناختهام».
4 :00ا )09خداوند به حزقيال ميگويد بار ديگر نمونه آن
مردان را دو باره تف سير ك ند ،ا ما به رو شي كامالً مت فاوت.
شهر اور شليم د یگ بود و ك شتگان گو شت! آن ها با يد از شهر
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ب یرون

شده و در

حدود ا سرائیل م جازات

شوند (ر.ك دوم

پادشاهان  02 : 95ا 90؛ ارميا  94 : 5ا .)97
ً در
 )03 : 00وقتي فلطیا (احتماالً رهبر آن  95نفر) ظاهرا
نتي جه م شورت بدش مرد ،حزق يال براي قوم خود نزد خدا
ميانجي گري نمود.
ح) حفظ مواعید براي بقیه قوم ( 12 : 11ـ )11
 04 :00و  )05خداوند با بيان آنچاه كاه سـكنة اورشـلیم
گفته بودند به حزقيال پاسخ داد (آنها ميگفتند كه قوم به
اسارت رفتهاند و از خدا دور شدهاند ،پس ديگر زمين متعلق
كساني است كه در يهودا و اورشلیم باقي ماندهاند).
ّه قاول داد كاه بـراي انـدك
06 :00ا )90ولي خداوند یهـو
قدس ا سيران خوا هد بود و سپس آن ها را دو باره ج مع
م َ
ز ماني َ
كرده و به سرزمین ا سرائیل باز خوا هد آورد ،كامالً پالوده
شده از بت پرستي و با دلي مطيع به خداوند.
ياتس مينويسد:
حزق یال در تأك ید بر روحان یت دی ني پ یروي ارم یا مين مود.
مسلم است كه خدا خواهان د لي مطیع است .اما دل قابل تعمیر
نی ست ،بل كه ا ین خدا ست كه د لي تازه به ان سان خوا هد داد.
وآن ها با ا ین دل تازه با ی هوّه كه ف كر آن ها را عوض كرده
ا ست نزد یك مي شوند .ا ین روح تازه ع طاي خا صي ا ست از سوي
خدا .ت شریفات را با ید به ك ناري ن هاد .و عده و تأك ید
رو حاني مر بوط به ك ساني خوا هد بود كه با ی هوّه در ت ماس
ميبا شند و ی هوّه ف كر و ع بادت و رف تار آن ها را عوض خوا هد
نمود .یك روح تازه هدیهاي از سوي خدایشان به آنها ميباشد
(ر.ك 31: 18؛ )26:36

ام يد واق في تبع يديان برا ساس و عدة خداو ند ا ست و عدهاي
از يك دل تازه (جسم تازه) و روح تازه ،غير مشرو است ،و
اين وعدهاي است كه در عهد جديد تحقق خواهد يافت.
آه اي عیسي ،قبل از دیدن روي تو ما ساقط بودیم.
خداوند ما ،زندگي ما وهمه چیز ما !
جائي براي گریز نیست.
َسي ،جزتو !
ونه هیچ مَقد
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1

ط) حركت ابر جالل به سوي كوه زیتون (11 : 11
ـ )12
در پا يان ا ين ف صل ا بر جالل از شهر برخا سته و به كوه
زي تون ق سمت شرقي اور شليم ميرود .تف سير ويل يامز چ نين
است:
تخت ابرجالل قدس االقداس بود ( ،)4:8سـپس بـه آسـتانه معبـد
برآمد ( )3:1آنگاه در صحنه قرار گرفت ( )4 :12و سـپس نـزد
دروازه شرقي ایستاد ( )12:11و سرانجام به شرق شهر رفت تـا
بر كوه بایستد (.)23 :11
بدین ترتیب خداي اسرائیل شهر خود ومعبد خود را رها كرد و
تا  2 :43باز نگشت.

ي) ن شانه هاي حزق یال از تبع ید قوم در آی نده (ف صل
)11
)1كوله بار حزقیال
0 : 09ا )09خداوند به حزقيال فرمان داد كه كولاه باار
خود رابردا شته از م كان خود به م كان دی گري برود تاآيتي
با شد براي يهود يان مب ني بر اين كه آن ها ن يز جال لي و طن
خواه ند كرد.او شبانه و با چ شم ب سته با ك ندن سوراخي در
د یوار فرار صدقيا (ر ئیس) را از شهر و درهن گام شب (وق تي
كه نميتواند زمین را ببیند) پيش بيني نمود.
03 : 09ا )06به هر حال او اسيرشده وبه بابل برده خواهد
شد ،هرچند او (بابل) رانخواهد دید (آياه  .)03ايان درسات
آنچه بود كه اتفاق افتاد .وقتي صادقيا از اورشاليم فارار
كرد اسير شد و در ربله چشمانش را از كاسه درآوردند و سپس
او را به بابل بردند (دوم پادشاهان  .)7 : 95قوم يهود در
م يان ساير ا قوام پراك نده خواه ند شد وب سياري از آن ها با
1 - Samuel Medly

کتاب حزقیال

25

شمشیر و قحط و وبا ،تلف خواهند شد.

 )1هیجان حزقیال (12 : 11ـ)14
 07 : 09ا  )91وقتي حزقياال باا ارتعـاش و لـرزش خاورد
ونو شيد ،دورن مائي از ترس و ا ضطراب را كه م نادي تبع يد
بود ،نشان داد.
ّتهااي
 90 :09ا  )92مردم مثلي داشتند مبني براينكه نباو
خدا از هالكت قوم هرگز تحقق نيافته است .خدا نيز به آنها
م ثل دي گر داد ،و ا عالم ن مود كه روز ان جام (تح قق) نزد يك
ّتي (رویائي) تحقق خواهد يافت .كساني
(قریب) است و هر نبو
ّت ها موكول به آينده است ،انجام آن
كه ميگفت ند انجام نبو
ّتها
را در روزگار خود خواهند ديد .گرايش آنان در تعريف نبو
و موكول نمودن آنها به ايام دور و نسل هاي آينده هنوز هم
در ما و جود دارد.وق تي خدا با ما از طر يق پ يام يا ك تاب
سخن

ميگو يد ،با يد بالفا صله ب خاطر ب ياوريم

كه چگو نه

برادران و خواهران ،در گذ شته آن ها رامنت سب به آي نده
دان سته و خ طا كرد ند .ا ين يك گرايش شريرانه و م خرب ا ست
كه ب خواهيم كالم خدا را منت سب به ن سل دي گر بدانيم و نه
به خود مان .ما همچ نين با يد موا ظب اظ هار نظر هاي مب تذلي
كه متناقض با كالم خداست باشيم.

ك) نابودي نبي و نبیههاي دروغگو (فصل )13
0:03ا )3موضوك اين فصل انبياء دروغاين مرد(آياات0اا)06
ّت
وزن (07ا )93است .اين انبيااء براسااس افكاار خاود نباو
ميكرد ند .ا مروز ما به واع ظاني ن ياز دار يم كه اف كار و
ا يده هاي درو ني خود را به ما نده ند ،بل كه پ يام آن ها
برآمده از ارتبا

دعائيشان باخدا و از كالم خدا باشد.

د نيس لين 1ويژ گي هاي پ يام يك ن بي درو غين را در ز مان
1 - Denis Lane
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حزقيال برشمرده است:
پ یام هاي ا ین انب یاء چ یزي فرا تر از اف كار آن ها ن بود.
آنها مردم را فریفته و ادعـا مـيكردنـد كـه كـالم خـدا
راب یان ميكن ند .پ یام آن ها یك ب هره عم لي و مف ید در
برندا شت .پ یام آ نان فیض ارزان وآرا مش دروغی ني را
عرضه ميداشت و در نهایت بیانگر جهان بیني آنان بود.

4 :03

ا  )7رهباران دروغاين ديناي مانناد روباهـان در

خرا به ها بود ند و همي شه در م يان ويرا نهها در ك مين شكار
مااينشسااتند ،و نيازهااا و اشااتياقهاااي خااود را باارآورده
ميكردند .در شرايطي اينچناين وظيفاه نباي اينسات كاه بار
رخ نه ها باي ستد و و ساطت ك ند و د یوار را از طر يق هدايت
مردم به توبه و زندگي پاك تعمير كند .اين كاار باا موعظاه
كالم خدا انجام ميپذيرد.
2 :03

ا  )06آنها بخاطر اينكه پيشاگوئي كردناد سـالمتي

خوا هد بود ،در حالي كه سالمتي ن بود ،و ب خاطر اين كه به
دیواري كه در شرف افتادن بود مالط مالیدند ،نابود خواهند
شد .د یوار ن ماد تالش حاك مان به ج هت ان حراف داوري خدا
بود .ديويدسون به تفسير اين آيات ميپردازد:
این بخش قاطعانه به بیان برنامههاي بیهوده انسان و تأئید
ضعیف آن ها از انب یاء مي پردازد .وق تي یك ان سان ضعیف چ یزي
از خودش بروز نمي هد الا قل از د ید خود براي خودش اعت باري
پ یدا ميك ند و با تأئ ید بر نا مههاي دی گران ميگو ید به هر
حال من این طرح را صمیمانه تأئید ميكنم و در واقع نظر من
هم چ نین بود .آنچه كه انب یاء را برآن دا شت تا د یواري را
كه مردم ساخته بودند سفید كن ند .بخشي ناشي از این حس بود
كه از آن م كاني كه ا شغال كردها ند ،كاري را آ غاز كن ند و
اعت بار خود را به ع نوان ره بران ح فظ كن ند و بخ شي هم شاید
بدین ج هت بود كه حكم تي بی شتر از ان بوه ك ساني كه صادقانه
روش آن ها را تأئ ید ميكرد ند ،ندا شتند .الز مة م شاركت با
مردم در روح زمان ،تن در دادن به چنین اقداماتي بود.

ً اينچنين ميباشند
رهبران اديان ارتدادي نوين دقيقا
آنها ديوارها را سفيد ميكنند.

ا
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ّهها نيز به عنوان جادوگران عمل ميكردناد،
07:03ا )93نبي
و بر

مچ مرد مان اف سون ميب ستند و بر سر آ نان م ندیل

مينهادند .آنها عدهاي را با كلمات جادويي نفرين ميكردند
تا بمير ند و بر خي را ن يز د عا ميكرد ند تا ز نده بمان ند.
خدا مردم خود را خوا هد رهان يد و ا ين نب يههاي درو غين را
نابود خواهد ساخت .ترجمة

LB

آيات 07

ا  02را به شرح زيار

تفسير ميكند:
اي پسر انسان بر علیه زنان نبیّهاي كه تظاهر به اعالم پیام
از سوي خداو ند مينمای ند ،صحبت كن .به آن ها ب گو خداو ند
ميگو ید :واي برز ناني كه مردم مرا با ب ستن اف سون بر
بازوان شان و ن هادن م ندیل بر سرهای شان ،ن فرین و یا د عا
كن ند .آن ها از هر گو نه ك مك به مردم جز این كه فا یده
متقابلي ببرند .دریغ ميكنند .آیا بخاطر مشتي جو و لقمهاي
نان ،مردم مرا از من برميگردانید؟
شما ك ساني را به مرگ رهن مون مي شوید كه قرار نی ست بمیر ند
و وعده زندگي به كساني ميدهید كه قرار نیست زنده باشند!

ل) برخورد خدا بابت پرستي مشایخ (فصل )12
0:04ا )00وقتي كساني چند از اسرائیل كه بت پرست بودند
با حزق يال د يدار كرد ند تا م شورت خدا را از او بگير ند،
ً به بت پرستان جواب
خداوند اعالم نمود كه او خودش مستقيما
ً به بت
خوا هد داد ،نه از طر يق ن بي .ا گر ن بي اي م ستقيما
پر ستان پا سخ د هد،

من او را مي فريبم و

با گناه كاران

مجازات ميكنم.
09:04ا )91حتي اگر سه مرد عادل مانناد نـوح ،دانیـال و
ا یوب در روي ز مين با شند ،خدا تو جه نخوا هد كرد ،و قح طي،
حیوا نات در نده ،شم شیر و و با را بر ز مین خوا هد فر ستاد.
وق تي ر سالة حزق يال نو شته مي شد ،دان يال دربار گاه نبو كد
ن صر ز ندگي مي كرد ،و با ا ين و جود خداو ند او را عادل بر
شمرد .بيان اينكه دي گر امروز ممكن نيست قهرمانان ايماني
چون گذشتهها وجود داشته باشند ،درست نيست .آيا شما دو ست
داريد يكي از آن قهرمانان باشيد؟
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90:04ا )93اگر خدا به شدت هر سرزميني را مجازات ميكند،
چه قدر ز یاده اور شليم را كه جاي گاه مع بد او ست م جازات
ّی تي كه هستند نجات مييابند تا شهادت
خواهد نمود .اما بق
دهند كه خداوند در آنچه كه انجام داد ،بجا بود.
جرم ي هودا آن قدر بزرگ بود كه ح تي با و ساطت نوح،
دان يال و ا يوب قا بل بخ شش ن بود .در مورد جام عه ما ،با
خطا يا و ع صيان هايش ،بتپر ستيهايش و اعت ياداتش چه با يد
گفت؟
م) مثل تاك بيثمر (فصل پانزدهم)
فا يده در خت مو اين ست كه ث مر ب ياورد .در خت مو به درد
ساختن مبل و يا حتي يك میخ كوچك نمي خورد .حتي به درد آن
هم نمي خورد كه آن را ذ غال كرده ب سوزانند .از يك ن ظر مو
نماد مردم اورشلیم اسات (آياه  ،)6كاه از ثمردهاي باراي
خداو ند قا صرند .آن ها در آ تش ه جوم با بل سوخته شدند .و لي
به مف هوم واال تر مو ن ماد ت مامي قوم از جم له ا سرائيل و
يهودا است (آيه  ،)4كه شاخه شمالي آن توسط آشاور ساوخته
شد و شاخة ج نوبي آن تو سط م صر .و اي نك ميا نة آن يع ني
اورشلیم توسط بابل سوخته خواهد شد (ر.ك .دوم پادشاهان 95
 .)2 :آتش دوم مذكور در آيه هفاتم مانعكس كنناده اساارت
ك ساني ا ست كه گريخت ند .خدا م صمم شده ا ست كه ز مین را
ویران كناد (آياه  .)2ماا باه عناوان ايماناداران داراي
امت ياز بزر گي ه ستيم ،ا ما م سئوليت دار يم كه براي جالل
خدا ،ث مر ب ياوريم .ا گر ما خدا را در ز ندگي خود جالل
ُ ويّ بيثمر است و
ندهيم ،زندگي ما باطل و بي هوده و مانند م
شهادت ما ويران خواهد شد (ر.ك .يوحناه  .)6:05رسالت عمدة
ما به عنوان شاخهاي از مو واقعي ا عيسي مسيح ا اينست كه
براي خدا ثمر بياوريم .اين بدين معناست كه رشد در شخصيت
مسيحي در ثمره روح ديده ميشود.
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ن) مثل عروسي اورشلیم (فصل )11
0:06ا )7خداوند در اينجا تاريخ اورشلیم را در شكل ياك
كودك

سرراهي دن بال ميك ند

كه كث يف و ناخوا سته

بود.

ّ كرد
خداوند براو ترحم آورد و از او مواظبت كرد و او نمو
و بزرگ شد و به كمال زيبائي رسيد.
ّه او را
2106ا )99وقتي كه اورشليم دختر جواني شاد ،يهاو
به نامزدي گرفت و او را براي ازدواج تطهير نمود و به او
مهر فراوان ورزيد و او را آراست.
ما او به جاي توكل به خدا در مياان اقاوامي
93:06ا )94اّ
نظ ير م صریان ،آ شوریان و سوداگران ك لداني ن قش فاح شه را
بازي كرد .آنچنانكه كسي گفته است« :او كافران را سفيدرو
كرد ».او ح تي برخالف فاح شههاي مع مولي ا جرت را خوار شمرد
و دي گران را د عوت به گ ناه ن مود! چه ك سي چون او

ع مل

ميك ند ،آ يا مم كن ا ست كه فاح شه مزد به مرد ب پردازد،
آنچنان كه او گنجي نههاي ن فيس خود را بر باد داد؟ و اي نك
ب سياري كه ميگوي ند خداو ند را متاب عت ميكن ند ،پاداش هاي
ارز شمند

خود را از د ست ميده ند و

پول

خود را

به

جاي

ذات دن يائي مينماي ند.
ا ندوختن در گنجي نه آ سماني صرف لّ
آن ها با دن يا سازش ميكن ند و ع طاي بر كات جادواني را از
د ست ميده ند .ا ين روش ز ناي رو حاني نام يده شده ا ست و هر
كسي كه به چنين روشي ميپردازد بهاي گراني خواهد پرداخت.
95:06ا )43مجازات رجاسات او چنين بود كه توساط اقاوامي
كه آنها را به عنوان عشاق خود برگزيده بود ،نابود شود.
كساني كه مانند يك معشوقه بيوفا به خدا پشت ميكنند و با
دن يا سازش ميكن ند ،تو سط دن يائي كه ميخوا ستند دوست شان
باشد ،نابود مي شوند .اين يك اخطار قاطعانه به ما ميباشد
(ر.ك رساله يعقوب 414ا.)01
44:06ا )59پليديهائي كه اورشليم (يهودا) مرتكب شده بسي
ز شتتر از ا قوام پي شين يع ني حتي ها ،آ سوريها ،سامره يا
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سدوم بود .انحرا فات جن سي تن ها ي كي از گنا هان سدوم بود.
ديگر گناه سدوم اين بود كه به فراواني نان و سعادتمندي
رفاه یت ،متك بر شده بود .ا ين تعر يف به در ستي در م سيحيت
امروز ميگنجد .فين برگ ميگويد:
توجه داشته باشید كه تكبر ریشه گناه سدوم بود ،و از سوئي
پلیديهایش ناشي از منابع فراوان غذائیش بود .خدا سدوم را
با فراواني نان متبارك كرده بود (پیـدایش  ،)12:13امـا او
این بركت و فراواني را منحصر به خود و لذتهاي خود نمود و
غرق موفقیّت و كامیابي شد .تدارك خداوند براي نیازهاي او،
او را نسبت به نیاز دیگران بيتفاوت نمود .او داراي وجدان
اجت ماعي ن بود .سپس مرت كب ز شتيها و ستمگريهائي شد كه به
طری قي جدا ن شدني با نام او پیو سته ا ست .ا ما وق تي خدا او
را چنین دید ،با هجوم آخر ،او را از میان برداشت (پیدایش
.)21:18

53106ا )52خدا در فيض خود سدوم و سـامره و اورشـلیم را
در آينده احياء خواهد نمود .آياة  53بياانگر احيااء ايان
شهرها ا ست و به هيچ و جه گو ياي ن جات م شرو

شريراني كه

مردهاند ،نميباشد.
52106ا )63خدا ،عهد جاوداني باا ماردمش اسـتوار خواهاد
ساخت و يهودا از اينكه خدا را فراموش كرد و به بت ها روي
آورد خجل خواهد شد .اين يك عهد غيرم شرو

از بركت است كه

با شراكت خداوند در آينده تحقق خواهد يافت.
جان ن يوتن 1نو شته ا ست كه فروغ جالل فيض خدا فرا تر از
ساير عجائبش ميدرخشد.

مثل دو عقاب (فصل )12
0107ا )6خداوند به حزقياال گفات معمـائي باراي خانادان
اسرائيل بيان كند .عقاب بزرگي به بستان آمد و سرشاخههاي
در خت سرو آزاد را برك ند و آن ها را به سرزميني بيگا نه

1- John Newton
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برد.
و همچ نين بذر ز مين را گر فت و آن را در خاك حا صلخيزي
كاشت ،سپس آن بذر رشد كرد و تبديل به تاك گسترهاي شد.
00107ا )90خداوند خودش اين معما را تفسير نماوده اسات.
اه  .)09او
ـل باود (آيا
ار پادشـاه بابـ
عقااب اول نبوكاد نصا
يهو ياكين پاد شاه ي هودا (سر شاخه) را از اور شلیم (لب نان)
ّ ه ملوك
به بابل (سرزمين سوداگران) برد .همچنين صدقيا ذری
را گر فت و او را به ع نوان پاد شاه خراج گزارش در ي هودا
منصوب نمود (آياه  .)03اماا صادقيا (موپسـت) ،در سارزمين
ً براي ر هائي از با بل به سوي
مادريش ري شه كرد ،ا ما ب عدا
پادشاه مصر (عقاب بزرگ ديگر) بازگشت .وقتي كه صدقيا عهد
خود را با نبوكد نصر شكست (دوم تواريخ  ،)03136درست مثال
آن بود كه عهد خود را با خدا شكسات (آياه  .)02در نتيجاه
صدقيا

به با بل

برده

شد و در آن جا

مرد و

فر عون

هم

نتوانست به او كمك كند (آيات 06ا.)90
99107ا )94در اين آيات آمدن مسيحا (شـاخه تـازه) وعاده
داده شده است ،او از نسل داود خواهد بود .او درخت پربار
است كه امنيت را به قوم خواهد بخشيد (آيه  .)93خداي اميد
آن ها را نوم يد نخوا هد كرد ،بل كه همي شه چشمان شان را به
سوي م سيحا متو جه خوا هد ن مود .ما ن يز با يد آي نده را
درنظر داشته باشيم و با اين حقايق يكديگر را تسلي دهيم.
كارل ا .ف .كيل مينويسد:
سرو لبنان به خاطر اینكه بلندتر از سایر درختان است،
بار گاه داود ا ست؛ و جوا نه لط یف كه ی هوّه از آن جدا
كرده و مي كارد حاكم یت و مل كوت م سیحائي نی ست ،بل كه
خود مسیحا است .كوه بلند مذكور در آیه  ،23صهیون است،
كه به ع نوان جای گاه و مر كز مل كوت خدا ميبا شد ،كه
ميبا ید تو سط م سیحا بر ت مام قوم هاي ز مین برافرا شته
شود (اشعیا ،فصل دوم).
شاخة غرس شده توسط خداوند نموّ خواهد نمود و تبدیل به
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سروي پر شكوه خوا هد شد كه ت مام پر ندگان در سایهاش
ساكن خواه ند شد .م سیحا به صورت سروي در مل كوت م ستقر
شدة خدا رشد خواهد كرد و در زیر سایهاش تمامي ساكنان
ز مین ،غذا (از مح صوالت در خت) و حفا ظت (از سایه در خت)
به دست خواهند آورد.

سيا ستها و حكومت ها مح كوم به ف نا ه ستند ،تن ها بازگ شت
مسيح است كه به اين دنياي معتاد به گناه ،اميد ميبخشيد.

ف) انكار مثل انگور ترش (فصل )14
0102ا )4مردم يهودا مثلي داشاتند كاه حكايات از تقبايح
تقاص پسران به خاطر گناه پدران بود:
«پدران انگور ترش خوردند،
و دندانهاي پسران كند گردید».

اما خدا اين را قبول نداشت و فرمود كه هر فردي مسئول
گناهان خودش ميباشد.
5102ا )94سپس خداوناد چناد نموناه از اصاول داوري خاود
ارائه ميدهد:
0ا اگر كسي از گناه دوري كند و عادالنه زنادگي كناد...
زنده خواهد ماند (آيات 5ا.)2
مـرد (آياات 01اا.)03
9ا پسر شرير ماردي عاادل خواهـد ُ
يهود يان در طول ا سارت در ست مان ند ز مان عي ساي خداو ند،
ابراهيم را پدر خود ميدانساتند (لوقاا 213؛ يوحناا .)3212
خدا اشاره ميكند كه داشتن پدري عادل براي پسري كه شرير
ا ست ،ث مري ندارد .ما ن يز متما يل به تك يه ن مودن
روحان يت دي گران

به

مي با شيم .و لي ز ندگي عادال نه و م قدس

پدران و ره بران خداگو نه ما ،با يد ت بديل به واقعي تي در
زندگي خودمان شوند.
3ا پسر عادل مرد شارير  ...زنـده خواهـد مانـد (آياات
04ا ،)07ولي پدر گناهكار به سبب گناهانش خواهد مرد (آياه
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.)02
4ا اگر مرد شریر توبه كند و از گناهانش بازگشت نمایـد
زنده خواهد ماند (آيات 90ا.)39
5ا مرد عادلي كه از عدالت برگشته و مرتكب گنااه شاود.
مرد (آيه .)94
خواهد ُ
تناقضی بين آيه  91و خروج  5191وجود نادارد .آنچنانکاه
ً
از سفر خروج میآ موزيم ،واقع يت اين ست که فرز ندان عمو ما
از عواقب سوء رفتار پدران ،به دور نخواهند ماند .واقعيت
ً
ديگر آنچنانکه در اينجا میآ موزيم اين ست که هر ک سی شخ صا
مسئول اعمال خودش میباشد .در آيه  91مجازات موقتی اسات و
نه همي شگی .ا ين م جازات موت ج سمانی ا ست به خاطر گنا هان
کنونیشان ،اصول مذکور در آيات 5ا 94ربطی به زندگی جاودان
ندارد ،در غ ير ا ين صورت ما مج بور می بوديم چ نين نتي جه
بگيريم که نجات از طريق اعمال به دست میآيد (آيات 5ا )2و
دي گر اين که شخص عادل در نها يت از د ست میرود .ا ين دو
ً در عهد جديد تو سط خداوند ما رد شده است (رک
ايده صراحتا
افسسيان  219و 2؛ يوحنا .)92101
95102ا )39مردم به متهم نمودن خدا

به بیانصافی اداماه

داد ند ،و لی خدا ن شان مید هد که بیان صافی در او ني ست
چون که ح تی يک مرد شریر میتوا ند با برگ شتن از گنا هانش
نجات يابد ،و اين کاری است که خداوند از آنان میخواهد،
انجام دهند .وقتی خدا کسی را میبخشايد ،گناهانش را ديگر
به ياد نمیآورد (آيه  .)99اين به معنی ياک فراموشای صارف
ني ست ،بل که حاکی از ر ضايت کا مل از عدالت خويش از طر يق
کار ک فارۀ م سيح میبا شد .برای شخص ايما ندار م سئله ت مام
شده است.

ص) سوگواری برای آ خرین پاد شاهان ی هودا
)13

(ف صل
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0102ا )2اين آيات مرثيهای میباشند برای آخرين پادشاهان
ي هودا .الب ته ه مۀ ا ين آ يات ا شاره

به ه مۀ پاد شاهان

ن میبا شند ،بل که احت ماالً ا شارهای به يهوآ حاز ،يهو ياکين و
صدقيا هستند .يهودا شیر ماده و ساير قوم ها شیران ژیان،
اه .)9
اند (آيا
ایباشا
اوان ما
ايران جا
اا شا
اومها
اان آن قا
و حاکما
شيربچهای که شیر ژیان گردید (آيه  )3شايد يهوآحااز اسات
که اسير شده به مصر برده شد (آيه  .)4تولة ديگر (آياه )5
احتماالً يهوياکين است .يهودا تفاوتی با ساير اقوام نداشت
و چون ماده شیری در میان شیران بود .حاکمان امت ها ددمنش
و متک بر ه ستند «و لی در م يان

شما چ نين نخوا هد

بود».

خداو ند از مردمش انت ظار دارد که مت فاوت با شند .ا گر جز
اين باشند داوری را به جان خريدهاند.
مـوی
01102ا« )04مادر تو» (آيه  )01يهودا يا اورشاليمَ ،
است که به سبب آبهای بسیار میوه آورد و ثمر بسیار داشت.
او زمانی پادشاهان قوی داشت (شاخه های قوی) ،اما او توسط
با بل ( باد

شرقی)

نابود خوا هد

شد و

مردم

به ا سارت

(بیابان آيات 00ا )03خواهند رفت .صادقيا ،آتـش ماذکور در
آيه  04به عنوان غاصاب و وياران کننادۀ قاومش ،مایباشاد.
ا سرائيل مان ند ساير قوم ها خوا هان پاد شاه بود .اي نک
حزق يال پرده بر آ خرين اع مال پاد شاهان میک شاند .خدا از
مردمش خواست که با دنيا متفاوت ،و مردم مقدسی برای خودش
باشند و او را به عنوان پادشاه خود بشناسند.

دفاع از برخورد خدا با اسرائیل (1214ـ)31
1ـ بت پرستی در مصر (1214ـ)3
وق تی که م شایخ نزد حزق يال به طلب یدن خداو ند آمد ند،
خداو ند درخوا ست آ نان را رد

ً
کرد و م جددا

به بر شمردن

ع صيان های م کرر آ نان در مقا بل خودش پردا خت .ا ين م شايخ
کامالً محاف ظه کار و ا صول گرا بود ند ،آن ها طا لب خداو ند
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بود ند ،ا ما دلهاي شان از او دور بود .بت ها مو جب می شوند
که ما پاسخ درخواست های خود را از خدا نگيريم .وقتی خدا
گناهان ما را می شمارد و با هدايت ما به توبه فيض خود را
به ما نشان میدهد ،بسياری از ما خسته می شويم و می گوئيم:
«اين را بارها شنيدهايم» يا «کتاب مقدس پر از چه بکن چه
ن کنها ست ».يا « هيچ چ يز در ا ين ک تاب ني ست جز م جازات و
داوری ».ما به جای برخورد درست با خدا در خطر بیتفاوتی
قرار گرفتهايم.
خدا ،عليرغم بتپرستی قوم در مصر (آيات 4ا 2الف) آنهاا
را م جازات ن کرد ،م بادا ا مت ها نام او را بیحر مت کن ند
(آيات 2ب و .)2
1ـ بیحرمت نمودن سَبَت خدا (14214ـ)12
ا سرائيل سَبَت های خدا را در بیا بان خوار شمردند (آ يات
 01تا  03الف) .بار ديگر خادا خشام خاود را نگاه داشات و
ایشان را هالک نساخت ،مبادا که نامش بیحرمت شود (آيات 03ب
تا .)07
3ـ شورش در بیابان (14214ـ)11
پ سرانِ عا صی پدران در بیا بان مورد خ طاب خداو ند قرار
میگيرند (آيات 02تاا  90الف) ،بار ديگر خدا خشام خاود را
برعليه آنان کنترل نمود (آيات 90ب تا .)96
2ـ بت پرستی (12214ـ)31
بتپرستی شديد قوم در زمين موعود حتی موجب شد که پسران
خود را از آ تش بگذران ند و آن ها را به ع نوان قر بانی های
انسانی عرضه بدارند.

ر) وعدۀ خدا مبنی بر احیاء مشروط (33214ـ)22
33191ا )32خدا عليرغم تالشهايشان هرگز باه آنهاا اجاازه
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نخوا هد داد برای همي شه مان ند ا مت ها چوب و سنگ را ع بادت
کنند (آياه  .)39خادا آنهاا را دوبااره از مياان اسايران
برآورده و پيش روی خود برای داوری ج مع خوا هد ن مود (آ يه
 )37و متمردان را از میان ايشان ،جدا خواهاد نماود (آياه
.)32
32191ا )44وقتی که قوم به اسارائيل بااز گردناد ،ديگار
بت ها را ع بادت نخوا هد ن مود ،بل که خداو ند را در قدو سيت
خواهند ستود (آيات 32ا.)44

ش) تصاویری از هجـوم قریـبالوقـوع ( 22214تـا
)31211
1ـ آیت جنگل فروزان (22214ـ)23
آيه  45آغازگر فصل  90در نساخه عباری رسااله اسات .در
ّتی برعليه جنوب (باه عبرانای ،نگاو،
آيات 45ا ،42شاهد نبو
بخ شی در ي هودا) میبا شيم .آن جا تو سط جن گل فروزان (ه جوم
بابل) نابود خواهد شد.
1ـ آیت شمشیر آخته (1211ـ)12
0190ا )7خدا تصميم خاود را مبنای بار مجاازات يهاودا و
اور شلیم،

با شم شیر بر ندهاش ،ا عالم

میدارد .آه ک شيدن

حزق يال به منز لۀ اخ طاری بود از م جازات قر يبالو قوك و
مهيب خدا.
2190ا )07شمشیر بابل آماده برای کشتار است (آيات 2ا)03
ّه را ارضاء خواهد نمود (آيات 04ا .)07آياات 01ج
و خشم يهو
ً مشکل میباشند .شايد منظورشان اين باشاد کاه:
و  03مخصوصا
وقتی برای شادی کردن برای يهودا باقی نمانده بود.
آن ها ت مام سالح های پي شين خود را که خوارکن نده و در
ترجمه

NKJV

چوبين بودند ،ترک کردند .ايناک آنهاا شمشـیری

ساخته شده از فوالد در اخت يار دا شتند ،و ا ين ام کان و جود
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داشت که عصای خوارکننده ديگر وجود نداشته باشد.
3ـ آیت انشعاب در جاده (14211ـ)31
02190ا )94سپس پادشاه بابل را میبينيم که به سوی زمـین
گام بر میدارد .او بر سر دوراهی در جاده میرسد :يک راه
َّبه (مركز عمون).
به اورشلیم میرود و راه ديگر به ر
کدام يک از اين دو شهر نخست مورد حمله قرار میگيرند؟
پادشاه بابل به سه طريق تفأل میزند:
باه
( )0يک تیر به نشانه اورشليم و يک تیر به نشاانۀ رّ
برداشته و ()9با خدايان (ترافیم) مشورت میکند؛ ( )3او به
ج گر ح يواني قر باني شده مین گرد و ت صميم میگ يرد :نخ ست
بايد به اورشليم هجوم آورد!
95:2:ا )97صدقيا همان رئیس شریر و مجروح آياه  95اسات.
سل سله پاد شاهی او سرنگون شده و تا آ مدن م سيحا ،آ خرين
پادشاه بر مردم خدا خواهد بود و پادشاهی بر قوم او ديگر
حق اوست .تفسير ماتيو هنری از اين آيات چنين است:
ب عد از حزق یا تا آ مدن م سیح که سلطنت حق او ست دی گر
پاد شاهی از خا ندان داود نخوا هد بود ،چون او از ذریّت
داود ا ست و و عده در او کامالً مح قق شده ا ست .او ت خت
پدرش داود را خواهد داشـت (لوقـا  )32:1و حـق دارد در
و قت م قرر ت خت داود را به تم لک در آورد :حق سلطنت را
به او خواهم داد و همی شه بر پا خوا هد ما ند ،ه مۀ
سلطنت ها را مغ لوب خوا هد ساخت و خودش تا ا بد ا ستوار
خواهد ماند (دانیال 44:2؛ اول قرنتیان .)25:15
در این جا به خاطر ت سلی ک سانی که از عدم تح قق و عده
میتر سند خدا میفرما ید «خ یر! و عده قط عی ا ست ،چون که
ملکوت مسیحائی برای همیشه خواهد بود».

ً مورد هجوم پادشاه بابال قارار
92190ا )39بنی عمون بعدا
میگيرند و كامالً نابود میشوند.
تاريخ و و قايع جاری ه مه سر شار از نمو نه های خدا حاکی
از سرنگونی مل کوت های ان سانی ،تا آ مدن م سيح كه پاد شاهی
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حق اوست ،میباشد.

ر) سه الهام در رابطه با بیحرمت شدن اورشلیم
(فصل )11
0199ا )09در اين آياات فهرساتی از گناهاان اورشاليم را
میبينيم

ا خونریزی (آيه ( )2شايد منظاور قرباانی نماودن

انسان در اين قسمت باشد)؛ باتپرساتی (آياات  3و )4؛ قتال
(آيه )6؛ اهانت به والدين ،ظلم بر غريباان و بياوههاا و
يتيمان (آيه )7؛ خوار شمردن معباد و نقاض سَـبَت (آياه )2؛
نمامی ،زناکاری و قباحت (آيه )2؛ بیعصمتی (آيه )01؛ زناا
و زنای با محارم (آيه )00؛ رشوهگياری ،ربـاخواری ،غصـب و
ّه خدا (آيه .)09
فراموش کردن قول یهو
03199ا )99بنابراين قوم به سبب حرص و خونریزی در میـان
امتها پراکنده خواهند شاد (آياات 03اا .)06اورشاليم چاون
بو تهای خوا هد

شد

که در آن

مردم

که

شدها ند

ُرد
چون د

گداخته شده و پااليش خواهند شد (آيات 07ا.)99
 93199و  )94خداوند به حزقيال میگويد باه زماين بگوياد
و ضع ناگواری دارد .تي لور من ظور از ز مين را چ نين گف ته
است:
زمین در این وحی محروم از برکت باران تو صیف شده است.
بیشتر مفسرین معنی آن را به ترجمه  LXXآیـه  24ارجـاع
میکن ند که به جای « طاهر» « ،باران د یده» ترج مه شده
ا ست :بدین ترت یب می شود «ز مین بدون باران و بدون
رگبار».

95:22ا )30تمام طبقات اجتماعی در حضاور خداوناد مجارم
بودنااد

ا حاکمااان (آيااه [ )95انبیــاء در

KJV

و

NKJV

در

سپتورجنت به سرورانترجمه شده]؛ کاهنـان (آياه )96؛ رؤساا
(آيه )97؛ انبیاء (آيه  )92و تماامی قـوم (آياه .)92حتای
يکمرد عادل را ن می توان يا فت ،نه يک بناکن نده و نه يک
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واسطه که در ميان مردم و خدا بایستد (آيات  31و .)30
خدا به دنبال روش و برنامۀ تازهای نيست ،خدا هميشه به
دن بال ک سی می گردد که ا ين فا صله را پر ک ند .يک ن فر
ّل ايجاد کند.
میتواند تحو

ث) مثل دو خواهر زانیه

(فصل )13

هوله (1213ـ)14
1ـ ا
ُُ
0193ا )4در اينجا مثل دو خواهر زانياه را باه ناامهاای
ُهولیبــه خااواهر کااوچکترش را
هولااه خااواهر بزرگتــر و ا
ا
ُُ
هوليبه در اورشلیم بودند.
هوله در سامره و ا
میخوانيم .ا
ُُ
ُُ
هوله مایشاود «او خيماه خاود را دارد».
5193ا )01معنی ا
ُُ
خود را دا شت .مع بد

سامره مر کز ع بادتی مخ صوص

خدا در

اورشليم بود.
هو له به ا سب سواران زي باروی آ شور عا شق شده و ز نا
ا
ُُ
ن مود؛ ب نابراين تو سط خدا به عا شقانش ت سليم شد و آن ها
عورت او را منکشف ساخته و او را به شمشیر کشتند.
ُهولیبه (11213ـ)11
1ـ ا
ُهوليبه (چشم من در اوست) در فاحشگی و فساد بسی فراتر
ا
از

خواهرش ر فت .نخ ست او

بر ب نی آ شور عا شق گرد ید،

همانطوريکه اسرائيل عاشق شده بود (آيات  09و  )03سپس باه
صورت های مردان با بل که با شنجرف ن قش شده بود ند ،ع شق
ورزيد .او عاشق ایشان گردید و رسوالن نزد ایشان فرستاد و
آنها را به ديار خود دعوت نمود (دوم پادشااهان  .)7106او
همچنين با يادآوری گناهانش

در مصر ،باز زناکاری خود را

ز یاد ن مود و خود را به بابل يان عر ضه دا شت تا قبا حت های
شديدی مرتکب شود.
3ـ هجوم بابلیان (11213ـ)32
در نتي جه

هو له را تو سط عا شقانش
خدا ا
ُُ

نابود خوا هد
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ساخت .آن جوا نان دلپ سند که با او ع شق بازی میکرد ند،
ديگر از او متنفر خواهند شد .او میکوشد رضايت خود را در
دن يای ج سمانی

جدای از

خدا ک سب ک ند .و لی اي نک با يد

گناهانش داوری شوند .آيات  33و  34بيانگر نموناههاائی از
پري شانی و نوم يدی ا ست،

که ا مروز در ه مه

جای دن يا

می يابيم .تنها وقتی که ما از آب حيات خدا بنوشيم ،ديگر
تشنه نخواهيم شد.
ُهولیبه (31213ـ)23
هوله و ا
2ـ داوری ا
ُُ
ا ين دو خواهر مرت کب گنا هانی نظ ير ي کديگر شدند :ز نا
(ز نای ج سمانی و رو حانی) ،ق تل و گذران يدن قر بانی ان سانی
(آيه  )37و آلودن عبادت خدا با بتپرستی (آيه )32؛ ارتکاب
زنای روحانی با قومهای بيگانه (آيات 41ا .)44مردان عـادل
( قوم های برگز يده خدا) آن دو خواهر را به خاطر ز يادتی
قباحتهايشان نابود خواهند کرد (آيات 45ا.)42
مذهب ي هودي تلفي قي از عقا يد گو ناگون بود كه شامل
ّه ه مراه با بتپر ستي و ال حاد بود .متأ سفانه
پر ستش ي هو
بايد گفت بيشتر جوامع مدرن مسيحي امروز تلفي قي از عناصر
ارقی،
اذاهب شا
اادی ،ما
ای ،الحا
اودیگرائا
اا يها
ااب مقدس اي با
کتا
انسانستائی و روانشناسی است.

خ) مثل دیگ جوشان (1212ـ)12
در روز دهم هجوم بر اورشلیم شروك شد .حزقيال در قالب
تمثي لی از د یگ جو شان از ا ين واق عه

سخن گ فت .د يگ،

اور شليم و قط عه گو شت ،مردم بود ند .د يگ در شرف جو شيدن
بود .در آن د يگ تفا له و زن گار بود

ا ن ماد قبا حت

بتپرستی .بعد از اينکه ديگ کامالً خالی شود میبايد سوخته
شود تا زنگارهايش بزداي ند .بدين ترتيب خداوند بر آن است
که مردم خود را از زنگار بتپرستی پالوده نمايد.
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د) آیت مردن همسر حزقیال (12212ـ)12
05194ا )02به حزقيال اخطار شد که همسرش ا آرزوی چشمانش
ا خوا هد

مرد .او در ع صر آن روز

مرد و عل يرغم ت مام

وا کنش های م تداول خداو ند به حزق يال ا مر فر مود که ماتم
نگيرد.
02194ا )94وقتای قـوم علات ايان رفتاار عجياب را از او
پر سيدند ،به آن ها گ فت وق تی که آرزوی چشمان شان (مع بد)
اد
اوند ،نبايا
اته شا
ـان کشا
ـران و دخترانشـ
اود و پسـ
اران شا
ويا
ماتمبگيرند.
ّت محقق شده اينست که دنيا بداند
يکی از اهداف اين نبو
ّه کيست (آيه .)94
خداوند یهو
ّتی بارای يهاودا بار زباان
95194ا )97حزقيال ديگار نباو
ن ياورد تا اين که يکن فر تبع يدی اخ باری برايش آورد حاکی
کرده است .اين واقعه در  90133و 99

از اينکه اورشليم سقو

ّتهائی برای قاومهاای
ثبت شده است .فصول  95تا  39حاوی نبو
بيگانه است ،نه يهودا.

ّتهائی برعلیه هفت قـوم بیگانـه
IIIـ نبو
12ـ)31
در ا ين ف صول

ما

شاهد داوری

خدا

بر ه فت

(فصـول

قوم

کافر

ه ستيم .ا ين ا قوام به خاطر ا نواك مخت لف ع صيان ها برعل يه
خدا ،مجازات می شوند .آنها به مردم خدا پيوستند تا چيزی
در مورد خدا بدان ند ،و لی از خدا برگ شتند .پس بيائ يد
بي شتر به ا ين مورد ف کر ک نيم ،چون که ارادۀ خدا همي شه
اف کار او را آ شکار میک ند ،خواه در م جازاتش و خواه در
فيضش.
ّت بر علیه بنی عمون (1212ـ)2
الف) نبو
او لين قومی که م جازات بر آن ها اع مال می شود ،ب نیع مون
ا ست .چون که ب نیع مون در سقو

دس خدا ،اور شليم و ي هودا
مق َ
َ
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و ا سارت قوم در با بل شادی کرد ند ،به د ست بابل يان (ب نی
ُبّه آرام گاه شتران ،و (ز مین)
م شرق) ک شته خواه ند شد و ر
بنیعمون ،خوابگاه گلهها خواهد شد.
ّت بر علیه مواب (4212ـ)11
ب) نبو
قوم دوم موآب ا ست که ه مراه با سعیر به ی هودا د شمنی
ورزيد ند .سرزمين موآب بر روی بابل يان گ شوده خوا هد شد و
ً
سرنوشتی چون عمون خواهد داشت .شهرهای محدودۀ مؤاب تماما
ّه کيست.
تصرف خواهند شد و موآب خواهد دانست که یهو
ّت بر علیه ادوم (11212ـ)12
ج) نبو
قوم سوم ادوم است چونکه از خاندان یهودا انتقام گرفت،
ّه فرمود که ادوم انتقام خدا را خواهد فهميد.
خداوند یهو
ّت بر علیه فلسطین (12212ـ)12
د) نبو
قوم فل سطين چ هارمين ا ست .کی نه بیپايان شان از ي هودا،
انتقام خداوند را بر آنها وارد خواهد آورد.
چنان چه ا ين قوم ها ياد میگرفت ند که پيو ستن به مردم
خاادا ،بااه منزلااۀ پيوسااتن بااه اوساات ،بااه همااان ترتيااب
حم لهکن ندگان

به م سيحيت

ايما نداران م يوۀ چ شمان

يک روز
خدا

ياد خواه ند گر فت

میبا شند .ا ين

که

مورد ح تی

در بارۀ مردم خدا که گ ناه میکن ند و به خاطر گناهان شان
م جازات می شوند ،صادق ا ست .ما با يد از هرگو نه ع ناد،
ح سادت و اف کار انت قام جويا نه دوری ک نيم و مان ند حزق يال
ماتم گرفته و وساطت نمائيم و به گناهان ساير ايمانداران
به عنوان گناهان خود اعتراف کنيم.
ّت برعلیه صور ( 1211تا )13:2:
هـ) نبو
1ـ ویران شدن صور (فصل )11
 0196و  )9قوم پنجم که مورد داوری خدا قارار مایگيرناد
صور است .مجازات آنها از  0196تا  02192گسترش يافته اسات.
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صور شهر ت جاری ع مده هن گامی که شهر رق يب اور شلیم سقو
کرد ،شادی نمود و فکر کرد که اينک دنيای تجارت را قبضه
خوا هد کرد! ت مام سرمايه ت جاری در کن ترل اور شليم بود و
سقو

آن به باور صور به مع نی ر فت و آ مد آ سان و ت جارت

صور با مصر و ساير کشورهای جنوبی بود.
3196ا )00خدا برای تنبيه ايان شاهر از امـتهـای زیـادی
ّتهای مذکور در آيات  4تا  6تحقاق
استفاده خواهد نمود .نبو
يافتهاند .نخست نبوکد نصر پادشاه بابل ،پادشاه پادشاهان
در حدود  527تا  574قبل از ميالد از شمال بر صـور تاخات و
به آنجا حمله کرد (آيات 7ا .)00محاصره شهر بسايار طاوالنی
بود.
فيناااادبرگ تصااااوير روشاااانی ازنحااااوۀ محاصااااره
اينشهرپرآوازه،بهما نشان میدهد:
برج ها ،خاکریز ها و سپرها هم گی ا قالم آ شنائی بود ندو
سپرها و یا سقف ها پوش شی م حافظی بود ند در مقا بل
تیرهای پرتابی از منجنیقها.
ابزار های ن فوذی ع بارت بود ند از سنبه های رخ نه گر که
برای رخ نه کردن در ح صارهای شهر مورد ا ستفاده قرار
میگر فت .تیر ها ب یانی تمثی لی از شمشیرها ست که به طور
تمثی لی برای ت مام ادوات جن گی از آن ا ستفاده می شد.
عدهای بخش دوم آیه دهم را به خاطر انبوه پیاده نظام،
مبال غهآم یز ت صور میکن ند ،آن ها با ورود خود چ نان گرد
و خاکی به پا میکن ند که شهر از گردو خاک پو شیده
می شود .سروصدای سواران و کالسکه ها شهر را به لرزه در
میآورد .هر کوچه و خیابانی محکوم به تسلیم شدن است و
ا هالی آن جا با شم شیر ک شته می شوند .من ظور از «بنا های
ـاالً هم ـان
ـد و احتمـ
ـکلی بودنـ
ـی شـ
ـای هرمـ
ـتونهـ
ـر» سـ
فخـ
ستون هائی میبا شند که هرودت مورخ از آن نام برده و
نو شته ا ست که ا ین ستون ها در مع بد هر کول در صور قرار
دا شتند .ی کی از طال و دی گری از ز مرد سبز که در شب
میدرخشید ،و به  Melkarthخدای صور اختصـاص داشـتند (اول
پادشاهان  .)15:7این ستونهای اعجـابانگیـز مجکـوم بـه
ویرانی توسط مهاجمین بودند.

09196ا )04ولی مردم اموال و دارائی خاود را برداشاته و
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به يک جزيره گريختند که آنجا هم صور ناميده می شد و مدت
 951سال در آنجا با امنيت تمام ساکن شادند .ساپس اساکندر
کبير تونلی از دل سنگ ها از شهر اصلی به آنجا حفر نمود.
اين عمليات توسط سربازان اسکند در سال  339مايالدی انجاام
شد .نزديک به يکصد سال قبل يک مسافر ويرانه های صور را،
ً پيشگوئی شده بود ،چنين تشريح کرد:
آنچنانکه دقيقا
این جزیره درازائی کمتر از یک مایل دارد .قسمت جنوبی
آن شاید یک چ هارم ما یل په نا دا شته با شد که صخرهای و
ناهموار ا ست .ا ین جز یره اک نون خالی از سکنه ا ست و
ف قط ماهیگ یران در آن جا برای پ هن کردن تورهای شان
استفاده میکنند.

05196ا )90اخبار سقو

صور ،موجب حيرت ساير ملتهاا شاد،

آه که ت مام زي بائی های او که مورد تح سين ا قوام بود،
نابود گرد يد! ا ما

خدا جال لی جاودا نه در ز مین ز ندگان

مستقر خواهد نمود که بخشی از آن ملکوتی است که ما بدان
تعلق داريم.
صور ديگر هرگز آباد نشد ا و اين تحقق آيه  90میباشاد.
پيتر استونر 1در کتابش به نام «علم سخن میگويد» مینويسد
ّت های مر بو
که در ن بو

به صور به ت مام جزئ يات ا شاره شده

ا ست و با درن ظر گرفتن قانون احت ماالت ،احت مال و قوك آن
جزئيات يک در چهار ميليون بوده است.
1ـ مرثیهای برای صور (فصل )12
0197ا )2صور چون يک کشتی زيبا است با ساختمانی شيک باا
م صالح و موادی که از ت مامی ج هان برای تزئينش ا ستفاده
شده ا ست .صور يک ن يروی ن ظامی ن بود که دن يا را ت سخير
کند ،صوری ها تاجر بودند .صور همه نوك کاال و دانش خود را
ً مق بول
برای ب هرهوری خود ،صادر می کرد .ا ين مورد قا عدتا

1- Peter Stoner
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ا ست ،ا ما ه مه زي بائی ها و دا نش ها جدا از عي سی م سيح
خداو ند پوچ میبا شند .ا گر شما ت مام دن يا را به د ست
آوريد ،اما جان خود را از دست دهيد ،چه بهائی برای جان
خود میپردازيد؟
اود
ـارس ،لا
اربازانی از فـ
اامل سا
اور شا
اش صا
01197ا ا )36ارتا
(لیدیه) و فوط (ليبی) بودند .وسعت تجارت صور در آياات 09
تا  97الف آمده است .ولی اين شهر محکوم به شکست توسط باد
شرقی (بابليان ،آياات  96ب و  )97باود .سااير ملاتهاا از
شنيدن سقو

صور به لرزه درآمدند (آيات 92ا.)36

3ـ سرنگونی رئیس صور (1214ـ)13
0192ا )01غرور و حکمت و ثروت رئیس صور در آيات  0تاا 6
بيان شدهاند و سپس آياات  7تاا  01باه بياان سارنگونی او
پرداخ ته ا ست .بدون شک ا ين ر ئيس ن موداری از ضد م سيح
میباشد.
00192ا )02در آيه  00تغييری مشاهده میشود از رئيس صاور
به پادشاه صور .ا ين پادشاه روحی است که رئيس را سرزنده
نمود .پادشاه صور به خاطر جمالش موردنظر بوده است ،اما
به خاطر غرورش سرنگون شد.
تعريف پادشاه صور به عنوان آيت کامليت ،پر از حکمت و
در ک مال زي بائی ،آنچنان که در عدن ،به شت خدا د يده می شد،
ک سی که ت مامی گوهر های گرانب ها را بر خود پو شيده و به
صورت يک کرو بی م سح شده و ح ضورش در کوه م قدس خدا ،حاکی
از اينست که بسيار جذاب تر از هر پادشاه بزرگ ديگری بوده
ا ست ،که ح تی ا ين ا جازه را به نوي سنده داده ا ست که به
اغراق يا گزافهگوئی متوسل شود.
بدين دل يل ب سياری از آموز ندگان ک تاب م قدس م ندرجات
آيات  00تا  02را تعريف شيطان و ساقط شادنش مایپندارناد.
فين برگ میگويد:
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ظاهراً حزقیال برای ارائه دورنمائی از روزگار خودش با
تو صیفی از ر ئیس صور ،تج سم غرور و بی خدائی قوم ،شروع
میکند .ولی وقتی او به افکار و راه های پادشاه مینگرد
به در ستی در پ شت او نیرو ئی برانگیزان نده و مشخ صی
میبی ند که او را برآن میدارد با خدا مخال فت ک ند.
کو تاه کالم این که حزق یال در او اع مال و کار های شیطان
را میبی ند که پاد شاه صور به طری قی با او رقا بت
میکند .به یاد دارید داستان مندرج در متی 21:16ـ 23را.
آنجائیکه خداوند ما عیسی پطرس را سرزنش کرد؟ مسیح در
طول ر سالت زمی نی سخن رکی کی به ك سی نگ فت .من ظور عی سی
ا ین ن بود که پ طرس ت بدیل به شیطان شده ا ست ،بل که
ا شاره او ا ین بود که انگ یزۀ نهف ته در ماورای مخال فت
او مب نی بر ر فتن م سیح به جلج تا چ یزی ن بود ب جز ر ئیس
دیو ها .بر خی از مف سرین لی برال تأک ید کردها ند که
حزقیال بعضی ارواح یا جن های صور را در فکر دا شته است
که در رقا بت با نیرو های فر شتهای و رؤ سای مذکور در
کتاب دانیال بودهاند.

اگر غرور برای نابودی حکما و قدرتمندان کافيست ،چقدر
بي شتر ما يانی که ب خواهيم م ستقل از خداو ند گام برداريم،
در معرض هالکت میباشيم!

ّت بر علیه صیدون (14214ـ)11
ض) نبو
91192ا )93هدف ششم داوری خدا صـیدون اسات .آنجاا شاهري
ساحلی در نزدي کی صور بود .خدا اراده ن مود که ا ين شهر
د چار م صيبت ،و با و شم شیر شود ،و لی برای همي شه آن جا را
و يران ن کرد .ه نوز هم صيدون به ع نوان شهری در لب نان
ِ کتاب مقدس کامالً نابود شده است
برقرار است ،هرچند که صور
(ر.ک .)90196
94192ا )96اين آيات حاوی پايشبينای احيااء اسارائيل در
دورا نی ا ست که خداو ند مل کوت خود را بر روی ز مين ت شکيل
میدهد.

ّت بر علیه مصر
ظ) نبو

(فصول 13ـ)31

هفت مين و آ خرين قوم در ا ين فهر ست م جازات ،م صر ا ست
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(فصول 92ا .)39چنين به نظر میرساد کاه مجاازات ايان قاوم
هم گانی ا ست و جای گذ شتي ني ست .م صر بدون رود ن يل خوا هد
مرد ،چون مردم م صر از ا ين رود تغذ يه می شدند و آن را
گرامی میداشتند .ولی در اينجا میبينيم که مصر تبديل به
د يار مرگ شده ا ست و م شهورترين ک تابش« ،ک تاب مرگ» ا ست.
بزرگ ترين بنا های

يادبودش ا هرام

يا مق بره های ع ظيم

میبا شند .پاد شاهانش بار گاه های کو چک ا ما گور های بزرگ
می ساختند .آن ها را پس از مرگ موم يائی میکرد ند تا از
او قات خود در ق بر بر خوردار شوند! دل های م صريان پر از
خود باوری بود و به ف کر مرگ ن میبود ند .ب نابراين م جازات
بر مصر فرود آمد ،قومی که در کتاب مقدس تصويری از جهان،
ً جهان بیخدا است.
و مخصوصا

غ) برخورد عام با فرعون و قوم او

(فصل )13

0192ا )09در آيات  0تا  5احتماالً فرعـون باا تمسااحی در
رود بزرگ ن يل مقاي سه شده ا ست .ا ين کروکود يل ،م غرور ا ما
نزد يک بين ا ست .ماه یان مردم م صر میبا شند كه هم گی تو سط
خداوند محکوم به مجازات میباشند .اسرائيل وقتی که برای
ياری به سوی مصر رفت ،تکيه بر عصای نئین زده بود (آيات
6ا 2الف) .مصر به خاطر اينکه بایارزش و غيرقابال اعتمااد
ً مجازات شد.
بود ،شديدا
ا گر ما ايما نداران دارای چ نين ويژ گی هائی با شيم ،با
ّل کننده
کمک خداوند نياز به عوض شدن داريم .خداوند مت حو
ذاتها است.
سرزمین مصر به خاطر غرور فرعون به مدت چ هل سال ویران
خواهد شد (2ب تا .)09
03192ا )90سپس خدا مردم را جمع خواهد نمود ،باار ديگار
مصر يک تمدن بزرگ نخواهد بود و اسرائیل ديگر بار از مصر
تقاضای کمک نخواهد نمود (آيات 03ا.)06
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نبوکد نصر به شدت صور را محاصره کرده بود ،اما مزد آن
را گر فت (چون که

مردم

با اموال شان

به

قالك جز يرهای

گريخت ند) .ب نابراين خدا م صر را به ع نوان مزد به نبو کد
نصر خواهد داد (آيات 07ا .)91در آن روز که نبوکد نصر مصر
را به ع نوان مزد خود بگ يرد ،خدا شاخی برای ا سرائیل
خوا هد رویان ید ( يک قدرت رق يب که ذ کری از او به م يان
نيا مده ا ست) و حزق يال ا ين پ يام را به مردم ا عالم ن مود
(آيه .)90
1ـ مرثیهای بر سقوط مصر (1234ـ)13
0131ا )09مصر و تمامی متحادانش ا اتياوپی (حـبش) ،فـوت
(ليبی) و لود (ليديه)

ا توسط شمشیر بابليان خواهند

افتاد (ساقط خواهند شد ،آيات  0تا  .)2نبوکد نصر پادشـاه
با بل ک سی ا ست که و یران کن نده ز مین نام يده می شود (آ يات
01ا.)09
03131ا )02شهرهای عمده مصر کاه بـا بـتهـا و اصنامشـان
محکوم به نابودی هستند ،در اينجا نام برده شدهاند :نوف
َتُروس (احتماالً شهری در منتهی عليه جنوبی مصر)،
(ممفيس) ،ف
َن (هليو پوليس) فیَبَ ست
َو
صوعن ( تانيس) ،نُ و ( تبس) ،سین ،ا
ّت،
َنحیس (احتماالً دافن باساتانی) .نباو
تحف
(احتماالً َ .)Bubastis
«بار دیگر رئیس از زمین مصر نخواهـد برخاسـت» (آياه ،)03
مح قق شده ا ست .هيچ يک از ب ستگان خونی در خا ندان سلطنتی
از آن ز مان تا ک نون بر م صر سلطنت ن کردها ند .م لک فاروق
متع لق به سل سلهای بود که تو سط يک ن فر ايتال يائی در
اوائل سال  0211ميالدی بنياد نهاده شد .فاروق اولاين عضاو
اين سلسله بود که تبحر کامل در زبان عربی داشت!
3ـ سقوط فرعون ( 14234تا )14231
91131ا )96در اينجا سقو

مصر در دو صحنه جداگانه دياده

می شود .يکی در شکسته شدن يک بازوی فرعون به طريق مجازی
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به منظور نشاان دادن شکسات او در جناگ قارقميش (615پ.م).
صحنه دوم در شک سته شدن بازوی دوم به من ظور ن شان دادن
هجوم بابل به مصر و تسخير آنجا.
0130ا )2کیست شبيه فرعون در بزرگی؟ او چون پادشاه آشور
بود ،سرو آزادی با شاخه های رف يع .او پاد شاهی قدرتم ند
بود ،تا بدانجا که ک سی بزرگ تر از او ن بود .يک در خت
غولآسا که امتهای عظیم در سایهاش سکنی گرفته بودند.
01130ا )04اما چونکه دلش پر از غرور بود ،خدا او را به
دست بابليان تسليم کرد.
05130ا )02آشوريان به عالم اموات (در عبری  )Sheolپرتااب
می شوند ،در حالی که ساير ا مت ها به آن ها مینگر ند (آ يات
ايش از آن
اه پا
اومی کا
اور ،قا
اواری آشا
ـا از خا
ـتهـ
05اا .)07امـ
تحقيرشان مینمودند ،تسلی يافتند (آياه  .)06از ايان نظار
فر عون چون آ شوريان بود ،ح تی گر چه بزرگ شد ،او ن يز به
اسفلهای زمین سپرده خواهد شد (آيه .)02
2ـ مرثیهای بر فرعون و مصر (فصل )31
0139ا )06فرعون خود را شیر ژیان میپنداشت ،ولی از نظار
خدا

چون اژد ها

بود ،اژد هائی

که

خدا او را

به دام

انداخ ته ،و نابود خوا هد کرد .پاد شاه با بل غرور م صر را
نابود و ز مین و یران و خالی خوا هد شدو قوم با ا شک و آه
نو حه سر خواه ند داد .خداو ند به حزق يال ا مر فر مود برای
مصر و تمامی جمعیتش ،مرثیه بسرايد.
عي سی خداو ند ن يز برای شهر قاتالن که او را رد کرده
بودند و در زير بال های محافظ او پناه نگرفته بودند ،اشک
اف شاند .خدا مخلو قات خود را حفا ظت میک ند و از تنب يه
آنان خوشنود نمی شود .باشد که خداوند اشک همدردی را برای
گمشدگان به ما ارزانی بدارد!
07139ا )39در آياات 07اا 30ماا شااهد منظارهای از شااول
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(هاویه) ،جائی که مصر بدانجا رفت ،میباشيم .آشور (آيات
 99و  ،)93عیالم (آيات  94و  ،)95ماشک و توبال (آياات  96و
 ،)97ادوم (آيه  )92و صـیدونیان (آياه  )31نياز در آنجاا
ح ضور دار ند .م صر در ا ين ج هان بزرگ شده بود ،ا ما در
هاويه مانند ساير قومها ،شرمنده خواهد بود (آياات 30 ،92
و  .)39اين الهام پايانی حزقيال برعليه هفت قوم (و شاهر)
است.

IVـ احیاء اسرائیل و مجازات دشـمنان او

(فصـول

33ـ)33
حزقيال از فصل  33تاا پاياان کتااب باه مسائله احيااء
اسرائيل و بازسازی معبد میپردازد.
الف) رسالت نبی به عنوان دیدهبان (فصل )33
اه
اال با
اد حزقيا
اان خداونا
اه فرما
ال با
ان فصا
0133اا )2در ايا
د یده بانی

مامور

می شود .چنان چه او

اخطار های الز مه را بد هد ،و لی آن ها

صادقانه

بر

مردم

گوش نده ند ،آن گاه

مسئول نابودی خود خواهند بود .اگر حزقيال از اخطار دادن
به مردم کو تاهی ک ند ،و آن ها نابود شوند ،خدا خون آن ها
را از دست ديدهبان خواهد خواست.
خدا حزق يال را م سئول خا ندان ا سرائیل ن مود .در اين جا
سؤالی برای هر ايمانداری مطرح می شود :خدا ما را مسؤل چه
کسی خواهد دانست؟ ما به کی بايد شهادت دهيم؟ به کی بايد
اخطااار دهاايم؟ بسااتگانمان ،همکارانمااان ،همسااايگانمان،
دو ستانمان؟ ا ين يک م سؤليت بزرگ ا ست و ا گر ما به در ستی
آن را انجام ندهيم به جان خود زيان میرسانيم.
01133ا )91مردم باا نااميادی مایپرساند« :چگونـه زنـده
خواهیم ماند؟» چه تعداد از انسان ها امروز تمام اميد خود
را از د ست داده و مأيوس شدها ند؟ پا سخ خداو ند اين ست:
تو به کن يد! برای گناه کارترين فرد هم ام يدی و جود دارد،
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اما تنها اميد پشت کردن به گناه است و نه در محکوم کردن
آن .مردم شکايت میکردند که برخورد خدا با آنان منصفانه
نبود ،ولی خدا اين را قبول نداشت و به آنها يادآوری کرد
که او شخص شریر را که اع تراف به گ ناه میک ند و گنا هانش
را فرا موش میک ند ،خوا هد بخ شيد و در عين حال شخص عادلی
را که به سوی شرارت باز گردد تنبيه میکند.
 90133و  )99وقتی که شخصی از اورشلیم آماد و اطاالك داد
که « شهر ت سخیر شده ا ست» د هان حزق يال گ شوده شد و دی گر
گنگ نبود (آيات .)97:94
ً اشااره باه تعاداد کمای از
93133ا )92اين آياات ظااهرا
يهود يان ا ست که ب عد از سقو

اور شليم در خرا به های ز مین

اسرائیل باقی مانده بودند .آنها میگفتند اگر یک نفر
ابراهیم

ـ

ـ وارث این زمین بود ،اين گروه حق داشتند که

آن جا را دا شته با شند .ا ما خدا خوا هان کيفيّت بود ،نه
ً ح تی مرت کب ا نواك شکل های ز شت بتپر ستی
کميّت .آن ها ب عدا
شدند و ز مین میباي ست از چ نان رجا ساتی که برعل يه آن ها
شهادت میداد ،پاک می شد .آن ها نواد گان واق عی (رو حانی)
ا براهيم نبود ند .ا قرار ظاهری آ نان ،آن ها را از م جازات
نخوا هد رهان يد ،چون که خدا از حرف زدن صرف را ضی ن بود،
بلکه به عمل آنان مینگريست (ر.ک يعقوب .)0419
31133ا )33مردم دوست داشتند به حزقيال گاوش کنناد ولای
ت مايلي به اطا عت سخنان او از خود ن شان ن میداد ند! وق تی
ّت های او تح قق بيا بد آن ها خواه ند دان ست که [ن بي]
که ن بو
در میان ایشان بوده است.
ً
ما با يد برای اطا عت به سوی کالم خدا برويم ،و دائ ما
دل های خود را بيازمائيم ،مبادا از اجرای آن قصور ورزيم.
به ترين وا کنش به موع ظه ا ين ني ست که ب گوئيم « چه موع ظه
خوبی بود!» بلکه اينست که « خدا با من صحبت کرده است ،من
بايد کاری انجام دهم».
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ب) شبان دروغگو و شبان واقعی (فصل )32
0134ااا )6شــبانان (پادشاااهان) بااه مصااالح خویشــتن
میاندي شيدند ،نه به ر فاه گ له ها ( مردم) .آن ها با خ شونت
سلطنت میکرد ند و گو سفندان پراک نده می شدند .تا ا مروز
ب سياری از ره بران مذهبی خدمت ن مودن به جما عت ت حت ن ظر
خدا را ياد نگرف تها ند .آن ها « خدمت» خود را با «منف عت»
ا شتباه گرف تها ند.

ما با يد

خدا را

برای رهبرا نی

که

م شتاقانه خدمت میکن ند ،شکر ک نيم .خداو ند نخ ست به گ له
ا جازه داد تا پراک نده شوند تا از خ طرات بي شتر در ا مان
بمانند (آيه  .)01ياتس وضعيت را به خوبی تشريح کرده است:
ت صویر واع ظان بیای مان روز گار حزق یال ب سیار جان گداز
ا ست .گ له پراک نده شده ا ست ،بی هیچ مرا قب و غذائی در
حالیکــه شــبانان خودپســند ،خــود را مــیپرورنــد و در
بی هودگی لم یده و بدون این که به م سؤلیت خود ف کر کن ند
به عیش و ع شرت م شغولند .آن ها ن گران غذا و ل باس و
آ سایش خود میبا شند و ح تی برای یک دقی قه به ف کر
دیگران نیستند.

7:34ا )01بنابراين خدا مصمم است گله خود را از دست اين
شبانان دروغين رها کند .اما هميشه برکت دادن مدنظر اوست
و ب نابراين گ له را ج مع خوا هد کرد و به يکا يک نياز های
آ نان خوا هد ر سيد .بزرگ ترين بر کت راب طه بين خداو ند و
گلهاش خواهد بود ،يک ارتبا

صميمانه بين خدا و انسان.

00134ا )06خدا شبان آنان خواهد شد و آنهاا را در زمـین
خود شان ج مع خوا هد ن مود و بر آن ها سلطنت خوا هد کرد (در
دوران هزاره) .دی ال مودی مبشر معروف به زيبائی مأموريت
خدا را در رابطه با گلهاش خالصه کرده است:
تو جه دا شته با شید به « خواهم» های خداو ند در مورد
گلهاش در مورد شبان و گوسفندان:

آيه  :00آنها را تفقد خواهم نمود.
آيه  :09آنها را خواهم رهانيد.
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آيه  :03آنها را بيرون خواهم آورد.
آيه  :03آنها را با هم جمع خواهم کرد.
آيه  :03آنها را به زمين خودشان خواهم آورد.
آيه  :04آنها را خواهم چرانيد.
آيه  :05آنها را خواهم خوابانيد.
آيه  :06شکستگیها را ترميم خواهم کرد.
ّت خواهم داد.
آيه  :07بيماران را قو
برخی افراد از جمله بعضی از واعظين میکوشند اين مفهوم
را بر سانند که خدای ع هد عت يق در مقاي سه با خدائی که در
ع هد جد يد معر فی شده ،خدائی بیمح بت و خ شمناک ا ست .جان
تي لور به زي بائی ت مام مکا شفات خدا را به ع نوان شبان در
هر دو عهد به هم ربط داده است:
تصویر شبانی که در آیـه  12دنبـال گوسـفندان گـم شـده
مي گردد ن مائي قا بل تو جه از م ثل گو سفند گم شده در
لوقا  4:15است که در آنجا خداوند ما بدون شک توجه بـه
ا ین ب خش از ک تاب حزق یال دا شته ا ست .ا ین م ثل به
زی بائی ت مام ب یانگر شخ صیت ر ئوف خدا در ع هد عت یق و
دلیل روشنی بر نقض دیدگاه کسانی است که میکوشند فرقی
قا ئل شوند بین ی هوّه خدای ا سرائیل و خدا ،پدر خداو ند
ما عی سی م سیح .تن ها در ا ین دو ب خش نی ست که صحبت از
ـر 52:78؛ 13:71؛ ،1:82
ـده اسـت (ر.ک مزامیـ
شـبان نیکـو شـ
اشعیا 11:42؛ 1:41؛ پیدایش )12:31

ّه همچنين گوسفندان واقعای خاود را
07134ا )94خداوند يهو
از د ست شبانان درو غين که م غرور و بدجنس میبا شند ،ن جات
میدهد .عبارت «بندۀ خود داود» در آيات  93و  ،94اشاره به
عي سای م سيح خداو ند ا ست كه از ن سل داود ميبا شد .ديو يد
بارون چنين مینويسد:
ح تی یهود یان هم «داود» مذکور در ا ین آ یات را ،به
ـه در او تمــام
ـزرگ داود کـ
ـر بـ
ـیحا» ـ ـ پسـ
ـوان «مسـ
عنـ
وعده های مربوط به خاندان داود ،متمرکز میباشد ،تعبیر
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میکنند .بدین ترتیب کیمچی 1در تفسیرش از کتاب حزقیال
 23:34میگوید «بندۀ خود داود که همان «مسـیحا»ای اسـت
که در ا یام ن جات ،از شاخه داود ،برخا سته ا ست ».و در
مورد آیه  24از فصل  37میگوید «مسیح پادشاه ،که بایـد
نامش را داود ن هاد ،چون که او از ذری ّت داود خوا هد
بود ».و این تفسیر تمامی مفسرین یهودی از داود است.

95134ا )30امنيت و کاميابی گلـۀ خادا در دوران سالطنت
آينده مسيح در اينجا تشريح شده است .تحت عهد سالمتی (آيه
 )95بارشهای برکت (آيه  ،)96درختسـتان تاازهای (آياه )92
خوا هد بود .نوك ا يدهآل حاکم يت ،حاکميتی کريما نه ا ست و
آن هم سلطنت مطلق مسيح به عنوان پادشاه است.
ج) نابودی ادوم (فصل )32
0135ا )7کوه سعیر ،ادوم است .اين کشور به خاطر عـداوتش
ن سبت

به يهود يان و

شادی ن مودنش در

سقو

اور شليم و

ستمکاري شان ن سبت به ا سيران و توط ئه برای ت سخير ا سرائیل
مورد سرزنش خداو ند قرار گرف ته ا ست .ادوم خوا هان بر کت
بود ،و لی خدا را ن میخوا ست .جدا از عي سای خداو ند ما
ّتی است برای روزگار
نمی توانيم متبارک باشيم ،و اين واقعي
ما .ادوم مح کوم به ويرا نی ا بدی ا ست و هيچ کس در آن پای
نخواهد نهاد (آيه .)7
2135ا )05ادوم به يهوديان حسد ورزياد و باا آناان چاون
دشمنان برخورد کرد .ولی خداوند هنوز هم خود را با مردمش
ي کی میدا ند .قوم در آن ز مان تأد يب می شدند و نه ان کار.
ادوم فرق اين دو را ندانسته بود.
چون ادوم بر ويرانی اسرائیل شادی نمود ،تمامی جهان بر
ويرانی ادوم ،شادی خواهند نمود.

1- Kimchi
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خدا وق تی میبي ند ايما نداران بر نابودی د شمنان شادی
میکن ند ،آزرده می شود .ع شق واق عی در آزردن دي گران خواه
دوست و خواه دشمن احساس رضايت نمیکند.
د) احیاء زمین و قوم (فصل )31
ً به خاطر آياات  95تاا « ،31انجيال باه
فصل  36را عمدتا
روايات حزقيال» ناميدهاند.
0136ا )7امتهائی که زمین اسرائیل را تصرف کردند و مردم
ّه
ً قوم ادوم ،تو سط ي هو
خدا را ا ستهزاء نمود ند ،مخصو صا
مجازات خواهند شد.
2136ا )05شهرها و روستاهای اسرائيل مسکون خواهند شاد و
ز مين ن سبت به ا يام قديم حا صلخيز تر خوا هد گرد يد و ساير
قومها ديگر به اسرائيل طعنه نخواهند زد.
06136ا )90نه تنها زمین احياء میشود ،بلکه مردم نيز بر
ز مين اح ياء

می شوند .ع لت تبع يد

شدن آ نان

خونريزی و

بتپرستی بود و موجب شدند که اسم قدوس خدا در میان امت ها
بیحرمت شود.
99136ا )93پولس رسول در رساله به روميان  ،9419در هنگام
مح کوم ن مودن اختال فات بين يهود يان در راب طه با ا مت ها و
شريعت ،از آيه  93اين بخش نقل قول نموده است .خـدا ماردم
خود را در سرزمين شان اح ياء خوا هد ن مود ،نه به خاطر نام
اسرائيل ،بلکه به خاطر اينکه نام خود را برافرازد.
94136ا 92الف) آيات  94تا  92بيانگر زايش نوين اسارائيل
ا ست .خدا آن قوم را تطه ير خوا هد ن مود و به آن ها د لی
تازه و رو حی تازه (تو لد جد يد) خوا هد داد ،و آن ها را از
نجاسات نجات خواهد داد.
تفسير کيل از اين بخش چنين است:
پاک شدن از گنا هان که مف هوم عادل شدن را میر ساند،
نبا ید با ت قدیس شدن ا شتباه شود .ا ین مرح له با تو لد
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تازه از روح ال قدس دن بال می شود که در ا ین مرح له د لی
تازه و گو شتی جایگزین د لی که نه و سنگی می شود تا
ان سان بتوا ند فرامین خدا را اطا عت ک ند و در تازگی
حیات گام بردارد.

وق تی که خداو ند ما از غف لت نيقودي موس از تو لد تازه
ً به ا ين ب خش از کتاب حزقيال میانديشيد
تع جب کرد ،مطمئ نا
ّ ی يا
و انتظارش بر اين بود که نيقوديموس به عنوان يک رب
معلم در اسرائيل ،آن را دانسته باشد (يوحنا .)0113
92136ب و  )31محصوالت یا غله و میوه افزوده خواهد شاد و
دی گر قح طی نخوا هد شد .ه مۀ ا ين ا مور تو سط خداو ند ان جام
میگيرند ،نه به خاطر اينکه آنها را شايسته بداند ،بلکه
به خاطر جالل نام خودش چنين خواهد کرد.
30136ا )32امتهای اطراف خواهند دانست که خادا زماين را
م سکون و آ باد ساخته ا ست ،آن گاه مرد مان مان ند گ له های
اورشلیم در موسمهایش ،کثیر خواهند شد.
ّت ها آن گاه که يهود يان از با بل به
بخ شی از ا ين ن بو
اسرائيل باز گشتند تحقق يافتهاند ولی تحقق کامل آن منو
بر حاکم يت آي ندۀ م سيح ا ست .ک شور ا سرائيل جد يد در سال
 0242تشکيل شد .اينک يهوديان با ناباوری رفتاه رفتاه باه
ا سرائيل باز میگرد ند .اي نک ز مان آ مدن خداو ند ،نزد يک
است.
هـ) رویای وادی استخوانهای خشک (1232ـ)12
0137ااا )2در رويااای مااذکور در آيااات  0و  9حزقيااال
استخوان های خشک اسرائيل و يهودا را در وادی ديد .خداوند
ّت ک ند که ز نده
به او فر مان داد تا بر ا ستخوان ها ن بو
شوند .ياتس ا ين مورد را به ز ندگی ا مروز ما چ نين مرتبط
میسازد:
ن بی با قدرتی خارقال عاده ،ا ین اخ بار ت سلی ب خش را
ا عالم ن مود تا ا سرائیل به زی ستن ام یدوار شود .اح یاء
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شدن غ یرممکن نی ست .ح تی ا ستخوان های خ شکیده بدون ر باط
و م غز و گو شت و خون ،میتوان ند ز نده شوند! آ مدن روح
خدا آ غاز ز ندگی ا ست .چ نین حقی قت ت كانده ندهای ن یاز
ا مروز دن یائی ا ست که هر جایش پر از ا ستخوان های
خ شکیده ا ست .آن چه را که ما الزم دار یم این ست که
روحال قدس با قدرت برانگیزان ندهاش بیا ید تا یک اح یاء
ناب در ز مین آ غاز شود (همچ نین ر جوع کن ید به پ یدایش
 7:2و مکاشفه .)11:11

او لين

بار

که حزق يال

کالم

خدا را

بر ز بان آورد،

استخوانها با پیهها و گوشت و پوست پوشيده شدند.
2137ا )04بار ديگر نبی بر بادهاي اربع و كشتگان دميد و
روح به آن ها دا خل شد .ا ين مورد ت صويری از اح يای ج هانی
اسرائیل است (آيات 00ا ،)04نخست احياء کسانی کاه از نظار
روحانی مردهاند و سپس متولد شدن تازۀ آنان.
ما بايد متوجه عناصر تولد تازۀ خود باشيم .نخست بايد
کالم خدا باشد (آيه  )4و سپس روح (دم) و خدا (آيه .)2
و) اتحاد مجدد اسرائیل و یهودا (12232ـ)14
05137ا )93سپس خداوند به حزقيال فرمان مایدهاد دو عصـا
بگ يرد ،ي کی به ن شانة ی هودا و دي گری به ن شانۀ ا سرائيل
(یوسف يا افرایم) .حزقيال آنها را به هم پيوسته و تبديل
به یک عصا نمود .اين يعنی دو مملکت که در روزگار رحبعام
از هم جدا شدند ،دو باره با هم ي کی خواه ند شد و

یک

پادشاه (مسيحا) بر جم یع ایشان سلطنت خواهد کرد ،و آن گاه
نجات يافته ،طاهر و احياء خواهند شد.
94137ا )92داود (در اينجا به معنی عيسی خداوند) پادشاه
خواهد بود و مردم بطور مطلق مطيع او خواهند بود .خدا يک
عهد جاودانی ...سالمتی با آنها خواهد بست و معبد در میان
ایشان قرار خواهد گرفت .اين امر موکول به آينده است.
ا ين ف صل و ف صل ب عد پي شگوئی

نابودی د شمنان آي نده

ا سرائيل ا ست .جوج ر ئيس ا ين د شمنان ا ست و ماجوج سرزمين
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او ست .آموز ندگان ك تاب م قدس در مورد هويّ ت جوج با هم
ً ز مان و قوك ا ين ماجرا مو كول به
توا فق ن ظر ندار ند .ظاهرا
برگشتن اسرائيل به سرزمينشان و قبل از دوران هزاره است.
اما جوج و ماجوج مذكور در مكاشافه  2191مرباو

باه دوران

بعد از هزاره است.
ز) نابودي دشمنان آینده اسرائیل (فصول  34و )33
0132ا )06خداوند جوج و متحدانش را اغوا خواهد نمود تاا
افواجش را جمع كند (آيات 0ا )6و جوج رئـیس روش و ماشـك و
تو بال مي شود ،كه جمعي آنها را اسامي باستاني ميدانند كه
رو سيه ،م سكو و توبول سك از آن آمدها ند .ا ين يك احت مال
است و به هيچ وجه ثابت نشده است .آنها به جنوب و به سوي
ا سرائيل حر كت خواه ند كرد .يهود يان با امن يت در ز مین بي
ح صار ساكن خواه ند شد .خدا نق شههاي د شمن را هزاران سال
پيش از طرح شدن ميدا ند .خدا نق شهاي براي ر هائي مردمش
دارد كه تسالي بزرگي براي ايمانداران است.
07132ا )93سپس سپاهيان جوج به زمين هجوم خواهناد آورد.
حدت خ شم و غ یرت خدا موا جه خواه ند شد .ز مين با
و لي با ّ
ً خوا هد لرز يد و مردان
تزلز لي ع ظیم (زلز له بزرگ) شديدا
جوج د چار و با ،خون ،باران سیال ،ت گرگ ،آ تش و گوگرد
(آيات 07ا )93خواهند شد.
نابودي دشمنان مردم خدا ،ما را به ياد وعدة خداوند در
صحيفه اشعيا  07154مياندازد كه ميفرمايد «هر آلتي كه باه
ضد تو ساخته شود ،پيش نخوا هد برد و هر ز باني كه براي
محاكمه به ضد تو برخيزد ،تكذيب خواهي نمود .اينست نصيب
اد
ان .خداونا
ااذب ما
اان از جا
ادالت ايشا
اد و عا
ادگان خداونا
بنا
ميگويد».
0132ا )6گروه جوج در كوههاي اسرائیل متحمل شكسات ساختي
ً ا شاره به
خواهند شد .ذكر كمان و تیر در آ يه سوم الزا ما
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آرتش هاي آينده كه از سالحهاي اوليه استفاده نخواهند كرد،
نميبا شد ،هر چ ند كه ميتوا ند ا ين مع ني را هم بر ساند.
ممكن است كسي بپرسد چرا قومي چنين كاري ميكند؟ يك پاسخ
محتمل در اين حقيقت نهفته است كه نيروهاي نظامي گوناگون
م سئول ا بداك و اخترا عاتي ه ستند كه ا سلحههاي م كانيكي
نظير تانك ،هواپيما و غيره را از كار بينداز ند .اگر اين
درست باشد ديگر نيازي به سالحهاي جنگي مكانيكي نيست بلكه
به

جاي آن دو باره از ا سب و

ساير

سالحهاي غيرم كانيكي

استفاده خواهد شد.
از سوي دي گر اس .ماك سول كودر 1ميگو يد كه ،گويش ع بري
براي ب يان سالحهاي مدرن و سختافزارهاي پي شرفته كافي به
ن ظر مير سد .بدين ترت يب كمان ها و نيزه ها احت ماالً ميتوا ند
به معني سكوي پرتاب و موشك باشد .سالحهاي مذكور در  2132و
ً ساخته شده از چوب نيستند و ممكن است به اعتقاد
 01الزاما
ب سياري سخن از تجه يزات ن ظامي نظ ير مواد سوختي و ن يروي
محركه موشك ،شده باشد.
 7132و  )2خداوند در آن روز نام قـدوس خاود را ،معـروف
خواهد ساخت.
ااتان
ااان كوهسا
ااه در ميا
ااوج كا
ــلحههاي جا
 2132و  )01اسـ
پراكندها ند مدت ه فت سال در آ تش شعلهور خواه ند بود .ا ين
واقعيّت كه آنها براي سوخت نيازي به چوب جنگل ندارند تا
آ تش بيفروز ند ،ا ين احت مال را مير ساند

كه ا ين

سالحها

ً چوبين بوده باشند.
واقعا
00132ا )06قبور كشته شدگان در محلي به نام هـامون جـوج
( گروه جوج) در شرق در یاي ( مرده) خوا هد بود .د فن كردن
اجساد هفت ماه به طول خواهد انجاميد.

1- S. Maxwell Coder
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افره
اده ،سا
اته شا
ـواران كشا
ـبان و سـ
ااد اسـ
07132ا ا )91اجسا
پهناوري براي پرندگان و حيوانات صحرا خواهد شد.
90132ا )94در آن روز امتهـا خواهنـد دانسـت كاه اساارت
ا سرائيل

نه

به

خاطر اين كه

خدا نتوان سته ا ست از آن

ج لوگيري ك ند ،بل كه به دل يل نجا سات و تق صیرات خود شان
بوده است.
95132ا )92احياء اسرائيل تكميل خواهد شد .آنهاا خجالـت
خود را فرا موش كرده و خدا را به ع نوان خداو ندي كه روح
خود را بر خاندان اسرائیل خواهد ریخت تصديق خواهند كرد.

Vـ صحنههائي از دوران هزاره

(فصل 24ـ)24

الف) معبد هزاره در اورشلیم (فصول 24ـ)21
اين فصل و دو فصل بعد حاوي جزئياتي از معبد است كه در
اورشليم ساخته خواهد شد .درك بسياري از توضيفات اين فصل
م شكل ا ست ،و لي مي توان زمي نه اج مالي را م شاهده ن مود.
پاول لي تن 1مينويسد:
مفسرینی که معتقد به تفسیرغیرلفظی میباشند ،میگویند
که این نبوّت الگوی کلیسای مسیحی است .به هر حال ا ین
نبوّت عمده در کتاب حزقیال که حاوی توصیفات ،مشخصات و
اب عاد مع بد هزاره میبا شد چ نان با د قت ب یان شده که
ان سان میتوا ند ع مالً آن را طرا حی ک ند ،آنچنان که مع بد
با ستانی سلیمان را .در وا قع اف گاردینر 2در تف سیر
سرا سری الی کوت از ک تاب م قدس مج بور به طرا حی مع بد
ـ این مورد آلوا جی مککلین 3را برآن
هزاره شده است
دا شت که چ نین تف سیر بنما ید« :ا گر یک مف سر بدون
دریافت وحی میتواند چنان حسی از یک طرح معماری داشته
با شد ،بدون شک مع ماران آی نده که ت حت هدایت خدا کار
میکنند ،در ساختن معبد مشکلی نخواهند داشت».

1- Pavl Leetan
2- F. Gardiner
3- Alva. J. Mac Clain
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1ـ مردی با نی پیمایش (1224ـ)2
در آ يات آ غازين حزق يال ازرؤ يای شهر اور شليم و مع بد
ـخیر
ـد از تسـ
ـاردهم بعـ
ـال چهـ
اد .در سـ
ایگويا
اخن ما
ازاره سا
ها
اور شليم ،حزق يال در رو یا

بر

کوهی ب سیار بل ند

قرار

میگ یرد و تو سط مردی که ن مایش او م ثل ن مایش برنج بود،
رو يائی از شهر اور شليم و مع بد هزاره به او ن شان داده
می شود .به ن بی ح کم می شود که دل خود را به هر چه که
میبیند متمرکز سازد و قوم اسرائیل را از آنچه که میبيند
آگاه سازد و او اين کار را در فصلهای بعد انجام میدهد.
1ـ دروازۀ شرقی حصار بیرونی (2224ـ)11
از آن جا كه ساختمان مع بد شرقی غر بی بود ،ورودی آن
دروازۀ شرقی بود ،و تو صيفات مع ماری با ا ين دروازه شروك
میشود .اول ،حصار بیرونی گرداگرد پيمايش میشود (آيه .)5
سپس به ت شريح دروازۀ شرقی ح صار بيرو نی پرداخ ته می شود
(آيات 6ا.)06
3ـ حصار بیرونی (12214ـ)13
ن مای سنگ فرش مع بد احت ماالً موزائ يک ا ست آنچنان که در
دوم تواريخ  317و کتاب استرا  610آمده است و سـی اطـاق در
آنجا قرار دارد.
2ـ دو دروازۀ خارجی حصار بیرونی (14224ـ)12
دروازۀ رو به شمال با رواق ها و ن خل هایش ،با يد چون
دروازۀ شرقی با شد .دروازۀ رو به ج نوب به ه مان اب عاد و
مشخ صات دروازۀ رو به شمال ا ست .در ح صار غر بی دروازهاي
نيست
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2ـ سه دروازه به صحن داخلی (14224ـ)32
صحن داخ لی ن يز سه دروازه دارد :دروازۀ ج نوبی (آ يات
92ا ،)30دروازۀ دوم به سمت مشرق (آيات 39اا ،)34و دزوازۀ
شمالی (آيات 35ا)37
1ـ لوازم قربانی (34224ـ)23
ه شت م یز در رواق در ا طاق ورودي دروازة

شمالي

برای

قر بانی حيوا نات تعب يه شده ا ست ،همچ نين چ هار م یز از سنگ
تراشیده که از آن برای قربانی سوختنی استفاده خواهد شد.
آالت الزم برای ذ بح و قالب های ب سته شده از هر طرف ،آ ماده
خواهد شد.
2ـ حجرۀ کاهنان (22224ـ)22
اطاق هائی برای نوازندگان ،يکی رو به ج نوب و ديگری رو
به شمال تعب يه خوا هد شد .ا طاق اول برای کاه نانی که
مت صدی مع بد ه ستند و ا طاق رو به شمال برای کاه نانی که
متصدی مذبح يا قربانگاه میباشند (پسران صادوق).
4ـ رواق معبد (24224ـ)23
رواق يا ا يوان مع بد به ن ظر میر سد مان ند رواق مع بد
سليمان طرا حی شده ا ست.

ستون های آن جا ما را به ياد

ستون های ياکين و بوعز در مع بد سليمان میا ندازد (اول
ً به تشاريح محايط بيرونای
پادشاهان  .)9017فصل چهلم عمدتا
معبد پرداختاه اسات ،اماا فصال  40باه تشاريح خاود معباد
میپردازد.
اندازههای مندرج در فصاول  41تاا  43باه ماا ياادآوری
مینما يد خدمات خود را برا ساس مشخ صات خدا ،ب نا ن مائيم
ً ناامفهوم هساتند،
(ر.ک خروج  .)41:95اين اندازهها ظااهرا
مگر اينکه در يک ساختمان واقعی پياده شوند .يک نمونه به
ندرت مم کن ا ست دارای چ نين د قت مهند سی با شد .همچ نين
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ً ساامبوليکی باشااند ،توضاايح
چنانچااه اياان ابعاااد صاارفا
قانعکنندهای داده نشده است.
3ـ هیکل و قدس االقداس (1221ـ)2
ابعاد هيکل معادل معبد سليمان و دو برابر ابعاد خيمه
در بيا بان ا ست .مردی که ظاهر برن جی دا شت ،حزق يال را به
«هی کل آورد» و لی حزق يال به تن هائی وارد قدس اال قداس شد.
ا ين مورد ما را به ياد ممنوع يت ورود به مع بد با ستانی و
خيمااه ماایاناادازه (ر.ک عبرانيااان 212ااا09؛  .)02101چنااين
ً در مع بد هزاره هم
تق سيمب ندی از مع بد با ستانی ،ظاهرا
اعمال خواهد شد.
14ـ اطاقهای کناری (2221ـ)11
معبد بسيار وسيع و فشرده خواهد بود .اين معبد شامل سه
طب قه و سی غر فه در هر طب قه خوا هد بود .ا ين ا طاق ها با
توجه به اينکه ديوار معبد از پائين به باال کم عرض می شود
نسبت به طبقه زيرين خود ،عريضتر میشوند (آيه .)7
11ـ ساختمان غربی معبد ()11221
مجمو عۀ ب نای منت هی عل يه غر بی مع بد ،ب نای جداگا نهای
ا ست به طول نود ذراع و عرض هف تاد ذراع ،من ظور از ب نای
اين ساختمان اظهار نشده است.
11ـ ابعاد معبد ( 13221تا  12الف)
حزق يال به مع بد رف ته و آن را ا ندازهگ يری میک ند .طول
معبد صد ذراك و عرض آن صد ذراع است.
13ـ تزئینات و دکوراسیون داخل معبد (12221ب تا )11
بخش داخلی مع بد شامل ا یوان هائی در هر طرف و آستانه ها
و پنجرههای مشبک خواهد بود.
کروب یان و ن خل ها

يک در م يان تزئي نات داخ لی مع بد

خواه ند بود .کروب يان که ب يانگر ت قدس خدا میبا شند (ر.ک
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پيدايش فصل سوم) دارای دو صورت میباشند ،يک صورت انسانی
و يک صورت چون شیر که هر صورت در ج هت ن خل طرفين قرار
گرفته است .نخل در کتاب مقدس نماد پيروزی و عدالت است.
حزق يال مذبح را که با يد از چوب ساخته شود به د ستور
خدا «میزی که در حضور خداوند» میباشد ،ناميد.
مع بد میباي ست دارای دو در و هر دو در دو لن گه با شد و
ّش باشد.
درها به نقش کروبیان و نخلها منق
رواق میبايست با آستانه چوبی پوشيده شود.
در اين جا سخنی از پرده ،تابوت ع هد و کاهن اع ظم به
م يان نيا مده ا ست .پرده يا ح جاب در واق عه جلج تا دو پاره
شد .ن ماد تابوت در م سيح تح قق يا فت و او در اين جا ه مان
کاهن اعظم میباشد.
12ـ حجرۀ کاهن (1221ـ)12
کاه نان دارای ح جره هائی وا قع در

شمال و ج نوب مع بد

خواه ند بود .ا ين محو طه ها جائی خواه ند بود که کاه نان
م قدس ترين هدايا را میخور ند و ل باس های خدمت خود را در
آنجا میگذارند.
12ـ ابعاد صحن بیرونی (12:21ـ)14
ابعاد صحن بيرونی پانصد نی در هر چهار طرف خواهد بود.
ت فاوت بين م قدس و غیرم قدس در آ يه بي ستم ،عبارت ست از
ت فاوت بين آن چه ه ست که ما مم کن ا ست آن ها را دن يائی و
ا خروی ب ناميم .ت فاوتی ا ست

بين ع بادت و ا مور

جاری و

روزمره زندگی.
ب) عبادت هزارهای (فصول  23و )22
ً در همين کتاب ( )93100مشااهده کارديم کاه
0143ا )5اخيرا
ا بر جالل معبد اورشليم را ترک گفت .اما جالل خدای اسرائیل
در

شخص عي سای م سيح خداو ند ،آن گاه

میآيد ،باز میگردد.

که

برای پاد شاهی
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6143ا )2او تا به ابد در میان مردمش ساکن خواهاد شاد و
مردم بار دی گر مرت کب هرز گی رو حانی ( بتپر ستی) و رجا سات
مرتبط با بتپرستی در معبد نخواهند شد.
01143ا )09وقتی خانـدان اسـرائیل از گناهـان خـود خجـل
شوندآن گاه نمو نهای خواه ند د يد و سپس ترت يب ساختن يک
معبد تازه را خواهند داد .به محض اينکه توبه نمايند خدا
به آنها اميدی تازه خواهد بخشيد (ما نيز بايد در مقابل
کسانی که توبه میکنند چنين واکنشی نشان دهيم) .به مردم
با يد ا عالم شود که ت مام حدودش ( حدود مع بد) بر سر کوه
باشد و در آنجا معبد بنا شود و تقديس شود.
مشاهده واقعی جالل خداوناد ،ماا را از گناهاان خودماان
شرمنده میکند (آيه )01
ً چون ساکوئی اسات
03143ا )07توصيف پیمایش مذبح که ظاهرا
در اين آيات آمدهاند .آتشدان در روی مذبح قرار میگ يرد و
در آن جا آ تش افروخ ته

می شود .آت شدان دارای چ هار

شاخ

خواهد بود که بر طرفين آن به سمت باال نصب خواهد شد .يک
مورد ا ضافی پ له هائی میبا شند که منت هی به مذبح می شوند,
در حاليکه در معابد پيشين مذبحها پله نداشتند .اين مذبح
به قدری بلند خواهد بود که برای دسترسی به آتشدان مذبح
وجود پله الزم خواهد بود.
02143ا )97سپس به بيان مراسمی پرداخته میشود در رابطاه
با ت قديس

مذبح

با

خون .ا ين مرا سم ه فت روز

به

طول

ّ يت آن در اين ست که می توان ع بادت ع مومی
میانجا مد و اهم
ب عد ع هد عتي قي م شاهده ن مود ( خروج
ا سرائيل را در چ ندين ُ
 ،37192الويان 33 ،02 ،05 ،00::؛ اول پادشاهان 6912ا 65و دوم
تواريخ 417ا .)01بعد از تماام ايان مراسام ،در روز هشـتم
گذراندن قربانیها شروك خواهد شد.
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اين فصل با يک نکته تسلی بخش به پايان میرسد :نه تنها
خدا قر بانی های قوم را می پذيرد ،بل که میفرما يد « من شما
ّه اینست».
را قبول خواهم کرد ،قول خداوند یهو
تو جه دا شته با شيد که در آن روز کاه نان ،پ سران صادوق
(آيه  )02ميباشند كه احتمااالً باه خااطر وفااداری پايادار
صادوق ن سبت به داود و سليمان ،دود مانش به ا ين افت خار
نايل شدهاند.
0144ا )3دروازه شرقی صحن بیرونی بايد برای هميشه بسـته
با شد،

چون خداو ند

به آن جا وارد

شده و آن جا را

ترک

نخواهد کرد .تنها رئیس (پادشاه) میتواند در رواق دروازه
بن شیند و از غذای قر بانی ب خورد .عدهای میپندار ند که
من ظور از ر ئيس م سيح میبا شد ،عدهای هم میپندار ند که يک
ن فر از ن سل داود ا ست که به ع نوان نا يبال سلطنه ت حت ن ظر
م سيح پاد شاه خدمت خوا هد ن مود .به هر حال اف .دبل يو
گرا نت میگو يد که او ن میتوا ند م سيح با شد ،چون او چ ندين
پسر دارد ( )06146و برای خاودش قرباانی گنااه مایگذراناد
(.)99145
4144ا )2وقتی خداوند حزقيال را پیش روی معبد آورد ،نبی
از هي بت جالل خداوند که معبد را مملو ساخته بود ،به زمين
افتاد .از آيه چهارم میآموزيم وقتی که جالل خداوند متجلی
می شود ا شتياق شديدی برای ع بادت در دل ستايش کن ندگان
زبانه میکشد ،تا بدانجا که دوست میدارند در حضور او به
خاک بيفتند.
خداوند حزقيال را دستور داد تا توجه خود را معطوف به
قوانین تازه در رابطه با معبد و ورودی ها و خروجی های آن،
نمايد (آيه  )5و به قاوم اخطاار نماياد کاه اساتفاده از
بيگانگان در خدمت برای معبد ،متوقف شود (آيات 6ا.)2
01144ا )06از اين پس مشاغل کم اهميت در معبد به الویـان
که ز مانی بت پر ست شدند ،وا گذار می شود .تن ها پ سران
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دس
مق َ
صادوق میتوان ند به ع نوان کاه نان خدمت کن ند و به َ
دا خل

شوند و

خدا را

خدمت کن ند .پ سران

صادوق

كه در

روزهای سخت به داود وفادار ماند (دوم ساموئيل 94105؛ اول
پادشاهان 3910؛  35 ،97 ،9619و غيره .)...احتماالً الويان باه
خاطر لع نت خا ندان عي لی و

يا

عدم صداقت شان در دوران

پادشاهان از خدمت کهانت معلق شده بودند.
ً عوا قب
ما از ت مام ا ين موارد میآ موزيم که گ ناه غال با
تلخی در پی دارد و وفاداری و صداقت پاداش داده میشود.
07144ا )02کاهنان میبايسات لبااس کتاانی بپوشاند و ناه
پشمی .عبارت «قوم را در لباس خویش تقدیس ننماینـد» (02ب)
ا شاره به مرا سم ت قديس ا ست که اخت صاص به خدمت در مع بد
داشت ،نه وظايف معمولی کاهنان (خاروج 37192؛ 92131؛ الوياان
ّی  0119و .)09
97 ،0216؛ حج
91:::ا )99مقررات مربوطه در اين آياات ذکار شادهاناد.
مو های آرا سته،

خودداری از نو شیدن

شراب،

خودداری از

ّقه يا بیوه ،مواردی ا ست که بايد کاهنان
ازدواج با زن مطل
رعايت کنند.
 93144و  )94وظيفۀ ديگر پسران صادوق اين خواهد بود کاه
فرق بين م قدس و غیرم قدس را به قوم خدا تع ليم ده ند .و
همچنين در

دعواها ،داوری کنند.

95144ا )97اگر الزم شود با میّت آدمی (جسد انساان) تمااس
داشته باشند ،مراسم خاصی را بايد مراعات نمايند.
92144ا )30آنها با چيزهايی که نصیب خداوند است ،حمايات
خواه ند شد .خدا اراده ن موده ا ست که م يراث آن ها با شد و
چ يز دي گری غ ير از او در روی ز مين ندا شته با شند .ا مروز
اين مسئله در مورد خادمان خدا مصداق پيدا میکند .خدا از
ما میخوا هد در او خو شنودی کا مل خود را ج ستجو ک نيم .ما
هم می توانيم مان ند پولس ر سول در هر شرايطی قانع با شيم
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(فيلپيان  ،)0014ولی الزم است ايان را يااد بگياريم زيارا
ً در ما ني ست .يک شخص شک سته دل میتوا ند
قنا عت طبيع تا
بگويد «کيست برای من در آسمان؟ و غير از تو هيچ چيزی را
در ز مين ن می خواهم .اگر چه ج سد و دل من زا يل گردد ،ليکن
صخره دلم و حصۀ من خداست ،تا ابداالباد» (مزاميار  95173و
.)96
ج) قانون اساسی هزاره (فصول  22و )21
 )0145در قلب سرزمين اسرائيل ،قطعاه زمينای باه عناوان
منط قه م قدس به خداو ند اخت صاص خوا هد يا فت .اب عاد ا ين
قطعه بیست و پنج هزار نی در ده هزار نیخواهد بود.
9145ا )5اين قطعه زمين به دو بخش تقسيم خواهد شد ،نيمه
فو قانی شامل قدس و اخت صاص به کاه نان خوا هد دا شت ،ني مه
تحتانی از آن الویان خواهد بود.
 )6145در انتهای اين قطعه ،زمينی است که جايگااه ماردم
عادی است و قسمتی از شهر اورشلیم خواهد بود.
 7145و  )2تمامی زمين از قسمت غربی و شرقی تاا مرزهاای
سرزمين اسرائيل به رئیس تعلق خواهد داشت.
2145ا )09سروران اسرائیل مایبايسات انصـاف و عـدالت را
اجرا نمايند (آياه  )2و از میـزان راسـت (تارازوی بادون
تقلب) و اندازههای درست استفاده کنند.
03145ا )07در اين آيات تمامی قوم مکلف شدهاند تا درصاد
مشخ صی از مح صوالت خود را به ر ئیس در ا سرائیل ،بده ند و
ر ئيس ن يز در ز مان های م قرر ،هدايا را به ح ضور خداو ند
بگذراند.
02145ا )91در اولين روز بعد از اولين مااه ساال ،معباد
با يد تم يز شود و در روز ه فتم ه مان ماه مردم با يد از
ً مرتکب شدهاند ،طاهر شوند.
ً و غفلتا
گناهانی که سهوا
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90145ا )95قوم میبايست عيد فصاح را در روز چهااردهم از
او لين ماه سال و ع يد خي مه ها را در روز پانزدهم از ماه
هفتم نگه داشته و مراعات نمايند.
در اين جا ذ کری از ع يد پنطيکا ست ،ع يد كرنا ها و روز
کفاره به ميان نيامده است.
با تو جه به ت مام ا ين ت شريفات و روز های م قدس بر ما ست
که خدا را به خاطر کاری که م سيح به جای ما ،يک بار و
برای هميشه انجام داد ،سپاسگزار باشيم.
قربانیهای هزاره
در کتاااب حزقيااال 96 ،91143؛  05145و  07بااه پااارهای از
قر بانی های دوران هزاره برای ک فاره ،ا شاره شده ا ست .ما
اين موارد را با توجه به رساله عبرانيان  09101که میگويد
«ل کن او (م سيح) چون يک قر بانی برای گنا هان گذران يد ،به
دست راست خدا نشست تا ابداالباد» و يا عبرانيان  02101کاه
میگو يد «ا ما جائی که آ مرزش اين ها ه ست ،دي گر قر بانی
گناهان نيست» چگونه میتوانيم تفسير کنيم؟
کل مه «ک فاره» (پو شش) آنچنان که در ع هد عت يق به کار
رف ته ا ست هر گز مع نی دور ا نداختن گنا هان را ن مید هد.
رساله عبرانيان  4:01به ما يادآوری ماینماياد « ...زيارا
م حال ا ست که خون گاوه ها و بز ها ر فع گنا هان را بک ند».
بلکه قربانی ها در واقع يک مرور ساليانه بر گناهان مرتکب
شده بوده است (عبرانيان .)3:::
پس ک فاره چه مع نی مید هد؟ ک فاره بدين مع نی ا ست که
قر بانی

نوعی ط هارت بيرو نی ت شريفاتی را ن شان

مید هد.

قربانی ها نوعی مراسم تطهير برای قوم بودهاند که آنها را
برای ع بادت و پ يروی از خدا ،آ ماده مینمود ند .قر بانی ها
حتی برای اجسام بی جان را نظ ير مذبح
بخشش گناهان در آنجا نمیرود

ا مکانی که تصور

ا کفاره مینمودند (خروج
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 .)37192تمام اينها بدان معنی است که ماذبح هام باه طاور
تشريفاتی تطهير میشد و آماده برای خدمت میگرديد.
وقتی در الويان  9114صحبت از بخشش گنااه ساهوی مایشاود،
تن ها میتوا ند بدين مع نی با شد که يک تطه ير ت شريفاتی به
جهت آماده کردن شخص برای عبادت است.
در روز گار ما کل مۀ «ک فاره» مف هوم گ سترده تر و بي شتری
میطل بد .از ا ين ع بارت به ع نوان نمو نه برای ت شريح ک لی
کفارۀ مسيح بر صليب که بدان وسيله گناهان ما از ما دور
گرديد و ما با خدا آشتی کرديم ،استفاده می شود .ولی اين
کل مه هر گز ا ين مف هوم را در ک تاب م قدس ن میر ساند (در
رساله به رومياان  0015ترجماه
ترجمااههااای

NKJV

KJV

عباارت «کفااره» مانناد

و ساااير ترجمااههااا ،مفهااوم «آشااتی» را

میرساند).
قربانیها در تاريخ اسرائيل دورنمائی از قربانی جامع و
کامل مسيح بودند.
قربانیها در دوران هزاره به يادبود کار مسيح در جلجتا
اود،
اد با
ارائيل خواها
ارای اسا
ااری با
اود و يادگا
ایشا
اام ما
انجا
آنچنان که شام خداو ند ،برای ما .د يدگاه های ع بری هيچ گاه
تشريفات قربانی را در آينده ،ممنوك نکرده است .ولی آنها
ا صرار دار ند که هيچ يک از قر بانی های آي نده هر گز دا فع
گنا هان نخواه ند بود ،بل که آن چه که توان ستها ند ان جام
دهند ،در گذشته مؤثر بودهاند.
0146ا )2آيات  0تا  2بيانگر اينست کاه چگوناه رئـیس در
ّۀ ماه ،در دروازۀ
هن گام آوردن ذبي حه برای ع يد س بت و غر
شرقی صحن بیرونی میايستد (ايه  .)6او نمیتواند وارد صحن
درونی شود .اهل زمین (مردم) نيز بايد پشت رئيس بايستند
و هنگامی که کاهنان قربانی میکنند ،عبادت کنند .نه رئيس
و نه مردم نمیتوانند وارد صحن درونی شوند.
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در دوران هزاره ،اسرائيل مسيح را خواهد ديد كه در حال
عر ضه چ يزی به خدا میبا شد که قوم هيچ گاه چون آن را در
گذشته عرضه نداشته بودند.
 2146و  )01اهل زمـین ،باياد صاحن بيرونای را از طرياق
دروازهای غير از آنکه از آن آمدهاند ،ترک بگويند و آنچه
که رئيس انجام میدهد ،انجام دهند.
00146ا )02در آيات  00و  09به تشريح هادايای رئايس و در
آيات 03ا 05به قربانیهای روزانه پرداخته شده است.
شريعت در رابطه با اموال رئيس ،او را مجاز نمیداند که
مالش را از د ست بد هد و يا آن را به طر يق غ ير من صفانه
بيافزايد.
02146ا )94محل مطبخها برای کاهنان و قوم تعيين میشود.
د) سرزمین هزاره (فصول  22و )24
 )1شفای آبها (1222ـ)11
حزق يال در رؤ يا رودی د يد

که از در مع بد

جاری و از

طر يق د يوار ج نوبی دروازه شرقی ،مذبح را پ شت سر می گذارد
و به در یای مرده میر يزد .آب های در يا شفا خوا هد يا فت و
ماه يان فراوان در آن خواه ند بود .ياتس در تف سير ا ين
آيات مینويسد:
ّاب در عهد عتیق است .مناطق بیابانی
آب حیات یک طرح جذ
برای ام کان ح یات ن یاز به آب دار ند .ا ین جر یانی که
حزق یال میبی ند از مع بد جر یان و به سوی م ناطق خ شک
عَرَ به میرود .ا ین ن هر در م سیر خود ح یات و شفا و
فراوا نی را به هر جا که میرود ،ارزا نی میدارد .ا ین
ه مان در مانی ا ست که ج هان نیازم ند آن ا ست .عی سی
برا ساس موع ظهاش در سر چاه سوخار ،ه مان من بع شفابخش
اســت (ر.ک مزامیــر 3::؛ 4:64؛ ایــوب 18:3؛ زکریــا 8:14؛
یوحنا 7:4ـ15؛  38:7و مکاشفه  1:22و .)2

اين رود (که يک رود جغرافيائی واقعی خواهد بود) سيمای
ت کان ده ندۀ برک تی ا ست که هم اي نک تکم يل شده ا ست (آ يه
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 ،)00که در دوران هزارۀ حکومت مسيح جريان میيابد .خدا در
معبد ساکن خواهد شد و بنابراين جريان برکت افزوده خواهد
شد و به ساير م کان ها روا نه خوا هد گرد يد .خدا ا مروز در
بدنهای ما ساکن است (اول قرنتيان  ،)0216بنابراين جرياان
بر کت با يد از ما به ک سانی که ا طراف ما میبا شند ،بر سد
(يوحنا  3717و .)32
چنان چه ان سان پر از روحال قدس با شد ،و ز ندگی او بر
ز ندگی دي گران ا ثر ب گذارد ،برای خدا کاری ان جام داده
ا ست .چه تالش شگرفی الزم ا ست تا به شرايطی که بر کتزا
میباشند برسيم:
ا ين رود ،ح يات را به هر ک جا که میرود ارزا نی خوا هد
دا شت

ا و ا ين ت صوير گو يائی ا ست از ر سالت ح يات ب خش

روحالقدس.
1ـ حدود زمین (13222ـ)13
03147ا )91حدود و تقسيمات زمین در آينده ،در اين آياات
داده شدهاند.
ا شاره حزق يال به رود اردن به ع نوان مرز ز مين (آ يه
 ،)02نمیتواند نادرست باشد ،او به درستی میدانست که زمين
به شرق تا افراته گسترش خواهد يافت (پيدايش  .)02105شايد
در اين جا ا شاره او به م حدودۀ اول يه فل سطين با شد ،و يا
شايد من ظورش اين ست که اردن تن ها بخ شی از مرز شرقی ا ست،
در حالي که بق يه حدود به شمال و شمال شرقي تا افرا ته
ر سيده بود .تو ضيح دوم کم تر م تداول ا ست ،و لی از آن جا که
توصيف حزقيال مفصل است و اصالً نامی از افراته نبرده است،
شايان توجه است.
90147ا )93زمین از طريق قرعاه برحسـب اسـباط اسـرائیل،
تق سيم خوا هد
نخواهند شد.

شد ،ا ما بيگان گان

هم از م یراث م حروم
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3ـ تقسیم زمین (فصل )24
0142ا )7به نظر میرسد که زمین در باريکهها افقی تقسايم
خوا هد شد ،از مديترا نه تا مرز شرقی .باري که وا قع در
منت هی عليه شمالی متعلق به دان خواهد بود (آيه اول) سپس
باريکههای زير آن به آشیر (آياه  )9و نفتـالی (آياه  )3و
منسی (آيه  )4و افرایم (آيه  )5و روبین (آياه  )6و یهـوا
(آيه  ،)7تعلق خواهد گرفت.
2142ا )99جنوب یهودا بخشی است که جهت رئيس درنظر گرفته
شده و شامل م قدس و شهر اور شليم ميبا شد .ا ين «ناح يه
مقدس» ميدان وسيعی خواهد بود در قسمت شمالی دريای مرده.
ا ين قط عه به سه نوار اف قی تق سيم خوا هد شد ،نوار منت هی
عل يه شمالی متع لق به کاه نان ا ست که مع بد هزاره در مرکز
آن خوا هد بود .نوار م يانی متع لق به الو يان و نوار ج نوبی
که اور شليم ا ست و در مر کز آن قرار دارد به مردم عادی
تعلق خواهد گرفت .بقيه محدودۀ شرقی و غربی اين ناحيه به
رئيس خواهد رسيد.
93142ا )97سپس جنوب «ناحيه مقادس» باه قبايال بنياامين
(آيه  ،)93شمعون (آياه  ،)94ایسـاكار (آياه  ،)95زبولـون
(آيه  )96و جاد (آيه  ،)97تعلق خواهد گرفت.
92142ا )35شهر تازۀ اورشليم دارای دوازده دروازه خواهد
بود ،در هر ج هت سه دروازه و برای هر قبي له ا سرائيل يک
مه خواهد شد که معنیاش می شود
دروازه .نام آن شهر ی هو
ّه شَّ
«خداوند اينجاست ».اين نام ما را به ياد آنچه که هميشه
در فکر خداست میاندازد .خدا مخلوقات خود را بدان اندازه
دوست دارد که همي شه نقشه میکشد آنها را به خود نزديک تر
نمايد ,او خدائی است که هميشه میجويد و میپرسد «کجائی؟»
و انسان را به توبه و ايمان دعوت میکند .او حتی در قالب
پ سر خدا به ز مين آ مد تا برای ما بم يرد .آرزوی او تح قق
خوا هد يا فت .ان سان

به ق لب او نزد يک خوا هد

شد.

ما
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می توانيم در ج ستجوی او برای گم شدگان ،ح تی در ا ين زما نه
هم شرکت کنيم .اشتياق خدا برای ما چنين است.
اي نک می خواهيم تف سير خود از ر سالۀ حزق يال با خال صهای
از بيا نات ا ستاد ع هد عت يق چارلز ال في ندبرگ به پا يان
برسانيم:
ا ین ن بوّت بیرق یب با یک رو یا از جالل
تو صیفی از جالل خداو ند در شهر مج لل
پا یان مییا بد .حزق یال ن یز چون یوح نا
او ،ک تابش را با سکونت م قدس و مج لل
پایان داد .هدفی برتر و بزرگتر از این
ندارد که خدا در انسان ساکن شود.

خدا شروع و با
اور شلیم جد ید
و ک تاب مکا شفه
خدا در ان سان
در تاریخ وجود

