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 نبي لایزقحصحیفه 

 معرفي
فرما  تفكري واال بر اولین تا آخرین فصل این كتاب حكم

در مورد جالل و حاكمیت خداونِد خدا.  اي ناب باشد، اندیشه مي

یل و سایر ملل جهان حاكمیت ئخدا بر موارد مربوط به اسرا

رسد ادعاهاي پر سر و صدا و  دارد، هرچند كه به نظر مي

 كمرنگ كرده است.رورانه انسانها این حقیقت را مغ

ر كرده است كه ما باید او را در رقماش   هخدا در ارادة حاكم

 زندگي جالل دهیم، و به پایان این جهان شهادت دهیم.
 1ین برگفچارلز لي 

I  در كانونحزقیال  ـ جایگاه منحصر به فرد كتاب 

از مشاهدة  حزقيال  رخدا را شكر كه بيانيه روحاني مشهو

ستخوانها»و « چرخ» شكا كي از « ي خ نوان ي گيبه ع هاي   ويژ

كتاب مقدس توسط ميليونها نفر پذيرفته شده است. متأسفانه 

بًا آنچنانكه  سطح شناخت كتاب مقدس از اين كتاب مشكل غال

يد و  تاب  شايدبا عًا ك ست و قط يق ني يال عم لين حزق ، او

تابي  كه نيك سيست  عد ا ك سي زب صله آن را م شدن بالفا حي 

ش نديا ان آزادانهباي از ادي ه حداقل پارهخواند، هرچند كب

يق  ين نسباز طر جه ا جه تو بل تو قدس بك قا تاب م به ك ي، 

 .اند گرايش پيدا كرده

يال  شعمبرعكس ارحزق حدودي ا ياء  و اييا و تا شتر انب بي

 ي مردم خداست.لستكيدش نه بر داوري خدا، بلكه تأمتوسط، 

يال  خاحزق شهر  ماالً ميباز  كه احت يك ور  ند  گاه  توا قرار

شد بوده با بل  كي با ستاني در نزدي تاب ،با بّوت ك خود را ن ي 

 يدي نوشت.عبراي تسلي  دادن يهوديان تب

                                                      

1 - Charles Lee Feinberg 
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II ـ نویسنده 

از افرادي  يكيتوسط خدا(  نت خدا يا قوي شد)قوّ حزقيال 

گروه  با  كه  ني  دومبود  بل از ويرا سال ق يازده  سراء  ا

 ليم، به بابل برده شد.شاور

از زير قيچي انتقااد عقال  0291حدود تا  حزقيال  رساله

گرايان جان سالم بدر برده بود. اين وضعيت پايدار برخي 

بر آن د يان را  قل گرا سرعت ااز ع به  كه  ضيةشت  ار كان فر

 نگارش اين رساله و تاريخ سنتي نگارش آن را، مطرح كنند.

در واقع ديدگاه باستاني و جهاني مسيحي ا يهوديان نسبت 

تاب ين ك شاعر ن ينا به ا بي  يك ن سط  كه تو شده بود  شته  و

ست.  سي ا يال » زجو ك سر حزق ين « وزيبكاهن پ كامالً در ا

 داده شد.منتقدين بخوبي  خپاسد و يگنج مينف عريت

به  جاما در اين ماالً  جان  ششاج سط  شده تو ئه  يه ارا نظر

شدن آن  بي شته  تاب و نو ين ك ستي ا با يكد بط  لور در را تي

 :ردازيمپ مي ي با مشخصات زيرستوسط ك

 ا اين كتاب از ابتدا تا انتها يكدست است.0

ت از سااقو  تسااااا داراي پيااامي مااداوم اساات و آن عبار9

 و ويراني معبد.اورشليم 

باشد كه در سراسر كتااب تكارار  ان يكدست ميبو ز بكا س3

كاالم »، «پسر انساان»)نظير  ياز جمله، عبارات خاص ،شوند مي

ند مد منبر خداو ند خو هانا  »، «آ يداه ند  فهم من خداو كه 

 (.«خداوند جالل»و « هستم

داراي يك تاوالي تااريخي اسات كاه در حزقيال رساله  ا4

 يا و ارميا منحصر به فرد است. عميان انبياء عمده نظير اش

 شخصي به ايانمچارچوب نگارشي  ،دخص مفرا كاربرد اول ش5

و  3: 0در حزقياال  ه است و نويسنده آن با نااميدشخكتاب ب

 معرفي شده است. 94:  94

 .اسات دها، مشاهو در ميان  اين نوشاتهحزقيال  ا شخصيت6

ها، توجه به جزئيات و هيبت جالل  يبه نمادپرداز او گرايش
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 خدا و تعالي او.

III ـ تاریخ 

پيش از اين تاريخ نگارش كتابش را نوشته بود. حزقيال  

 0)باود  نييهوياك اسارتاومربو  به سال پنجم  نبّوت اولين

 نبّوت و آخرين ،قبل از ميالد 523سال  با تسا ( كه معادل9: 

 ناارواز اي .(07:  92پاايش از ماايالد بااود ) 570در سااال  او

به  حداقلاو  لتسار سال  ست و دو  گر او طبي يد. ا ول انجام

ساالگي شاروك كارده باشاد،  31خود را در سان  تيخدمت كهان

تي ماالً وق بّوت احت سانيده ن يان ر به پا ست  خود را  االي با

 پنجاه سال را داشته است.

IV ینهزم ـ پیشینه و 

 خود ندانبهم ي خود را براي لترسا خدمتبالفاصله حزقيال 

ظار  ها انت كرد. آن شروك  سارت  سال ا ست  مدت بي طول  در 

شتند،  شليم را دا به اور شت  لي بازگ يال و نان  حزق به آ

 به سوي خدا بازگردند.موخت كه نخست آ

سالت مدت ر يال حز طول  خش ق سه ب سيم ميبه  شود. اول،  تق

وك خدا ققريب الو وريگناهان يهودا واعالم دا بازگو نمودن

 در اسارت قوم وويراني اورشليم.

و ادر رؤياهاي عجيب و غريب و اعمال سمبوليك  اين مورد

ست. شده ا عالم  شني ا كت به رو شان،  حر شن و درخ بر  رو يك ا

كه  رساند را ميي عنماين  ،نمادي از حضور خدا برفراز معبد

ي كه با گناه آلوده مبه ماندن در ميان مرد ايلخدا ديگر م

شيرست ين ،اند شده لوده وردا و شم بد آ بر مع به زودي  ي او 

فرود خواهد آمد.جالل  خداوند در سراسر اين كتاب مورد نظر 

 باشد و جملة كليدي آن است. مي

فتارشان پرستي و ر ، همسايگان يهودا بخاطر بتدومدر بخش 

شوند. اين همسايگان عبارتند  نسبت به مردم خدا محكوم مي
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ان، صااوريان، ييااان، ادوميااان، فلسااطيننيااان، موآباز عمو

 يان و مصريان.ونصيد

از احياء قوم و اتحاد  حزقيال  ،و در آخر، در بخش سوم

گويد. وقتي كه مردم از گناهانشان  اسرائيل و يهودا سخن مي

ق خدا روح م ند،  به كن خود را دتو هاد. آ ردس  هد ن ها خوا ن

ها را  شمنان آن خرين د مد و آ هد آ قومش خوا سوي  به  سيحا  م

بد  مود. مع هد ن بدنابود خوا جالل و شد و هد  ساخته خوا اره 

 خداوند به آن بازخواهد گشت.

اند، بلكه تحقق آنها  ها هنوز هم تحقق نيافته نبّوت اين

ان ورا دموكول به سلطنت هزار ساله مسيحا بر روي زمين ي

 باشد. هزاره مي

و  ياعي بجز رسالة اشنبّوت مانند ساير كتبحزقيال  رسالة

يا   ماً ارم به تاريخ .ستيتاريخي ن تما يد  ها و  ما با

. آلبرت مجه داشته باشيودر آغاز هر فصل ت زماني يها دوره

بارنز
1

هاي اين كتاب را به شرح زير در تربيت تاريخي  نبّوت  

 قرار داده است:

ین صول بوّتن ا تداي ف ماني در اب شارة ز ساس ا سیم  هابرا تق

سته از فرضشود  شوند، و مي مي كه آن د گذاریم  ین ب بر ا  را 

و یا نزدیك  ون تاریخ در آخرین تاریخ ارائه شدهدهاي ب نبوّت

 اند. بیان شده ها به آن تاریخ

 بـهحزقیـال  دعـوت :7ـ1ل ون فصیـ سال پنجم اسارت یهو یاك1

 محاصرة اورشلیم.پیشگویي  و نبوّت

، همـراه بـا مبررسي كلي شرایط قـو :11ـ8ـ سال ششم، فصول 2

 .پیشگویي داوري خدا

و پیشـگویي تـازه از  قـوم سرزنش :23ـ22صول ـ سال هفتم، ف3

 .وقوع ویراني و تباهي

سالي كه محاصره شروع شـد. اعـالم سـقوط  :24ـ سال نهم فصل 4

 شهر

ب، عمـون و آومـلیـه ي بـر عئهـا نبوّت :25ـ همان سال. فصل 5

 فلسطین

ماه محاصره  18رشلیم بعد  از ودر این سال ا :ـ سال یازدهم6

                                                      

1 - Albert Barenes 
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بر علیه  نبوّت ،28ـ26فصول  ، تسخیر شده و معبد ویران گردید

 صور.

 علیه مصر. نبوّت :16ـ  1:  21ـ سال دهم. 7

ت بـر علیـه وّ نبـ 11:  32ـ17:  21فصول  ،ـ سال بیست و هفتم8

 مصر.

  .بر علیه مصر نبوّت :18 :31تا  22:  32 ل. فصوـ سال یازدهم1

 .بر علیه مصر نبوّت :32ـ سال دوازدهم. فصل  12

  .ایمان ينكوهش حاكمان ب :34ـ33فصول  ،ـ همان سال11

 

فصـل  ،ـ همان سال و یا مابین سال دوازدهم و بیست و پنجم12

 ه سیر.وداوري ك :35

 .انقراض جوجخش، : رؤیاهاي تسلي ب31ـ36فصول  ،ـ همان سال13

  .رویاهاي مربوط به معبد :48ـ42فصول  :ـ سال بیست و پنجم14
 

“Daily Notes of the Scripture union”
در حزقياال  يئاانابا توجه به تو 1

 چنينانتقال كالم خدا در گسترة وسيع بين بابل و يهودا، 

 :نويسد مي

سالت كه ر ست  ساله این ین ر شكالت ا كي از م یال  ی براي  حزق

كساني است كه دور از اورشلیم بودند، در حالي كه خودش در 

بود بل  حق را با ین  شدگان ا ید  كه تبع شت  نین انگا ید چ . با

ا بتسخیر شده بابل، و شده  حدقلمروهاي متدر ند كه ا داشته

ین ارتباطي بدون شك چنسرزمیني مادري خود در ارتباط باشد. 

 ت.اولیه اسارت بیشتر بوده اس روزهاينسبت به 

تر این بود كه بجاي یك پیام شفاهي  كه  براي یك قاصد ساده

بود   ممكنو یا یك پیام كتبي كه  دادش برویممكن بود از 

مان  جه حاك بتو یامبا ند، پ لب ك یال  ل را ج با حزق  نرا از ز

 خود تشریح كند.

 گزارش

I (11:  3تا  1:  1و رسالت او ) نبّوت بهحزقیال  ـ دعوت 

 (3ا  0:  0)ل حزقيا الف( موقعيت

ياي يال  ب( رو براز حزق سوار  خدا  سك جالل  سلطنتي  هكال

 الف( 92ا4 :0لل )جم

                                                      

 هاي روزانه اتحاديه كتاب مقدس ا يادداشت 0
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ب  92:  0يل )ئبه عنوان نبي بني اسراحزقيال  ج( انتصاب

 (90:  3ا 

 (7:  9ب ا  92:  0مشخصات قوم ا عصيان ) ـ0

آنچنانكه در تومار آماده اسات  ،ي روادت پيام ا ماهيّ  ا9

 (3: 3تا  2:  9)

 (00ا  4:  3ي )لد نگسقوم ا گستاخي و  هاي نشانه ا3

 (90ا  09:  3بان ) نقش نبي ا ديده ا4

II 11:  3ي از اورشلیم )ئـ داوري یهودا و نما 

 (12:  12تا 

 (07:  5تا  99:  3ي آينده ) ورهاي مرئي از دا الف( نشانه

باشاد  وشامخني بر اينكه مبحزقيال  فرمان خداوند به ا0

 (97ا  99:  3گويد ) سخنو تا خدا با ا

 محاصرة اورشليم توسط سفال )فصل چهار( نمايش ا 9

پيش بيني سرنوشت قوم با كمك يك شمشاير تياز و ماو  ا 3

 )فصل پنجم(

سم بت شدن ر ته  قوم  ب( برانداخ يه  ظت از بق ستي و حفا پر

 )فصل ششم(

 ي قريب الوقوك بابل )فصل هفتم(جدّ  جومج( ه

 ل )فصل هشتم(پرستي در هيك د( روياي بت

 پرستي )فصل نهم( ها( عدم حضور خدا و عواقب وخيم بت

پردازد )فصل  و( روياي جالل خدا كه به داوري اورشليم مي

 دهم(

 (03ا  0:  00) ريرز( نفي مشاوره حاكمان ش

 (90ا  04:  00براي بقيه قوم ) دح( حفظ مواعي

 (95ا  99:  00 ( حركت ابرجالل به سوي كوه زيتون )

 (09آينده )فصل  در از تبعيد قوم حزقيال  هاي انهي( نش

 (06ا0109) كوله بار حزقيال ا 0
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 (92ا07109)حزقيال  هيجان ا 9

 (03هاي دروغگو )فصل  ك( نابودي نبي و نبيه

 (04پرستي مشايخ )فصل  ل( برخورد خدا با بت

 (05ثمر )فصل  م( مثل تاك بي

 (06ن( مثل عروسي اورشليم )فصل 

 (07ب )فصل س( مثل دوعقا

 (02مثل انگور ترش )فصل  نفي( ك

 (02اتم براي آخرين پادشاهان يهودا )فصل م( ف

 (39ا  0:  91( طرفداري از برخورد خدا با اسرائيل )ص

 (2ا0191) پرستي در مصر ا بت0

 (07ا  01:  91ت خدا )ب  حرمت نمودن س   يا ب9

 (96ا  02:  91ا شورش در بيابان )3

 (39ا  97:  91ا بت پرستي )4

 (44ا  34:  91خدا مبني بر احياي مشرو  )ق( وعده 

 (39:  90تا  45:  91وم قريب الوقوك )جر( تصاويري از ه

 (42ا  45:  91ا آيت جنگل مشتعل ) 0

 (07ا  0:  90ا آيت شمشير آخته )9

 (39ا  02:  90شعاب در رود )نا آيت ا3

 (99ش( سه الهام راجع به تباهي اورشليم )فصل 

 (93ثل دو خواهر زناكار )فصل ت( م

 (01ا  0:  93ا ُاُهوله )0

 (90ا  00:  93ا ُاُهوليبه )9

 (35ا  99:  93ا هجوم بابليان ) 3

 (42ا  36:  93هوليبه )اا داوري اهوله و  4

 (04ا  0:  94( مثل ديگ جوشان )511

 (97ا  05:  94)حزقيال  ( آيت مردن همسرخ
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III 12)فصول ودي هرییم غوبر علیه هفت ق نبّوت ـ 

 (31ـ 

 (7ا  0:  95بر عليه عمون ) نبّوت الف(

 (00ا  2:  95وا ب )مبر عليه  نبّوت ب(

 (04ا  09:  95بر عليه ادوم ) نبّوت ج(

 (07ا  05:  95بر عليه فلسطينيان ) نبّوت د(

 (02:  92تا  0:  96بر عليه صور ) نبّوت ها(

 (96ا ويراني صور )فصل 0

 (97ر )فصل اي بر صو ا نوحه9

 (02ا  0:  92ا سقو  رئيس صور ) 3

 (96ا  91:  92بر عليه صيدون ) نبّوت و(

 (39ا  92بر عليه مصر )فصول  نبّوت ز(

 (92ا تهديد عمومي بر عليه مصر )فصل 0

 (02ا  0:  31اتم گرفتن بر سقو  مصر )ما 9

 (02:  30تا  91:  31عون )فرا سقو  3

 (39فصل اي براي فرعون ومصر ) ا نوحه4

IV33ات دشمنانش )فصول زاجاحیاء اسرائیل و م ـ 

 (33ـ 

 (33بان )فصل  الف( مأموريت نبي به عنوان ديده

 (34ب( شبان دروغين و شبان راستين )فصل 

 (35ج( نابودي ادوم )فصل 

 (36مردم )فصل  ون يد( احياء زم

 (04ا  0:  37هاي خشك ) ها( رؤياي وادي، و استخوان

 (92ا  05:  37اسرائيل و يهودا )و( اتحاد مجدد 

 (32و  32ينده اسرائيل )فصول آز( نابودي دشمنان 
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V (24ـ  24هاي هزاره )فصول  ـ صحنه 

 (49ا  41هزاره در اورشليم )فصول  دبعالف( م

 (4ا  0:  41مردي باني پيمايش ) ا0

 (06ا  5:  41دروازة شرقي صحن بيروني )ا 9

 (02ا  07:  41صحن بيروني ) ا3

 (97ا  91:  41دو دروازة صحن بيروني ) ا4

 (37ا  92:  41سه دروازة صحن دروني ) ا5

 (47ا  44:  41وسايل جهت قرباني كردن ) ا6

 (47ا  44:  41هاي كاهنان ) حجره ا7

 (42و  42:  41) عبدرواق م ا2

 (4ا  0:  40االقداس ) جايگاه مقدس و قدس ا2

 (00ا  5:  40اي گرداگرد )ه غرقه ا01

 (09:  40ساختمان غربي معبد ) ا00

 الف( 05ا  03:  40پيمايش معبد ) ا09

 (96ا  ب 05:  40تزئينات داخلي و اثاثيه معبد ) ا03

 (04ا  0:  49حجره كاهنان ) ا04

 (91ا  05:  49پيمايش صحن بيروني ) ا05

 (44و  43ب( عبادت هزاره )فصول 

 (46و  45تي هزاره )فصول مكوحج( سيستم 

 (42و  47ين هزاره )فصول د( سرزم

 (09ا  0:  47ا پاك شدن آبها )0

 (93ا  03:  47ا حدودهاي زمين )9

 (42ا تقسيم زمين )فصل 3
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 تفسیر

I  (11:  3تا  1:  1و رسالت او ) نبّوت بهحزقیال  ـ دعوت 

 (3ـ  1:  1)حزقیال  الف( موقعیت

را در ميان ساير حزقيال  گشاييم وقتي كه اين كتاب را مي

س ما مي یرانا بّوت بينيم. ا شليم در  ن ني اور مورد ويرا در 

قبل از تاريخ مقرر تحقاق يافتاه  ،يا هشت سال پيش 6حدود 

سـال »ساله بوده است ) 31در اين زمان حزقيال  بود. احتماالً 

سقو   .(«ام سي بل از  تاب ق ين ك صل اول ا هار ف ست و چ بي

 اورشليم و بعد از اولين تبعيد نوشته شده بود.

 1از جالل خدا سوار بر كالسكه سلطنتي )حزقیال  رویايب( 

 الف( 14ـ  2: 

اولين فصل اين كتاب با روياي جالل خدا در ميان اسيران 

بيند كه از طرف  را مي بادشدیدينخست حزقيال  شود. شروك مي

كند كه هر  را مشاهده مي یوانح چهارپس او سوزد.  مي شمال

هارروكدام داراي  صورت چ هار  صورتي ،)چ ني  شیر، هاي  ع

سان( قاب و ان ساله، ع هار  گو ست با ،بالو چ هاي را و  پای

باشند  اد صفات خدا ميمدستان به زير بالها. اين جانوران ن

 حكمت. و شود: عظمت، قدرت، چابكي كه در خلقت ديده مي

كردند كه بر  ملل فراواني خدا را در باالي ابرها تصور مي

تايش خالق، صفات خالق را جاي سه ب خت نشسته است. آنهات

 كردند. پرستش مي

 برپهلويايستاده برآن،  یهّوه جاللبود،  باالي فلك تختي

جانوري  خيهر  خي در  چر شود چر ته  كه گف تر اين يا به بود 

بدين ترتيب به  .چرخي )دو چرخ عمود برهم مانند ژيروسكوپ(

چرخهایش با  است ختتامل حاي  رويا ارابهاين  رسد كه نظر مي

خت خدا بر تكردند و ، كه چهار جانور آن را حفاظت ميمینبرز

مه .باالي آن كه مقد بود  خدا  جالل  ياي  ين رو عوت ا بر د  اي 

الهام بخش حزقيال  بخش از كتاب به رسالت بود.اينحزقيال 
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فيبر
1
 براي سرودن سرود زير بود. 

 آه اي خداي من، تو چقدر عجیب هستي،

 جالل تو چه درخشان است،

 و چه زیباست،خت رحمت تت

 دراعماق انوار سوزان!

 است، مهیبتو چه  جاودانهسالهاي 

 آه .... اي خدا ابدي:

 ا ارواح خاضع برگردتو كه شب وروز،ب

 د!نستای تو رامي

 پاداش ستودني ياي پدر عیسي، ا

 اي خواهد بود. سهخلچه 

 خت تو بودنتهمیشه در پیش 

 .نستریو خیره...خیره به تو نگ

 یبرفردریك ویلیام ف

» دياده باود در قالاب  3: 43آنچاه را كاه در حزقيال  

براي ويران كاردن  ]حاشيه[NJKVمن ديدم وقتي خدا  ي كهئرويا

 ، بيان نمود.«شهر آمد

كالمي ديگر اين روياخدا را در جاللش درهنگام آمدن از  به

كشد و بابل مركز  شمال براي داوري اورشليم، به تصوير مي

 داوري اوخواهد بود.

ب  14: 1اسرائیل ) ينبه عنوان نبي بحزقیال  ابنتصاج( 

 (11:  3تا 

 (7:  8ب تا  82: 1) يصا( مشخصات قوم ـ ع1

نمود، و به  برپا برپایهاششد و او را حزقيال  روح داخل

ار ه باو گفت به جهت قوم عاصي يهودا عليرغم نتايجي كه ب

يع رسالتش مط يراجا بايست در رسالت كند. او مي ،خواهد آمد

 شد ونترسد.با

ند يال  خداو صورا محزق مود واو را ن سان» ب ن سر ان « پ

هم نوان م ين ع يد. ا شده  نود نام كرار  تاب ت ين ك بار در ا

                                                      

1 - Faber 
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 است.

تيلور
1
 پردازد: به تشريح اهميت اين نام مي 

كهبخدا  ماتي  یال  ا كل بي را در حزق ظاهرَا ن ساخت،  طب  مخا

گاه  قشجای یده به ح كه د یایي  مت رو بل عظ بود،  در مقا

بارتي  سان، ع سر ان بارت پ كهعقرارداد. ع ست  ني ا ید أت برا ك

عبارت  .به عنوان یك انسان صرفحزقیال  دارد بر ناچیز بودن

اســت و « مشــاركت در طبیعــت انســان» هنشــان دهنــد« پســر»

پیوندد مفهوم دیگري  مي «انسان»یا « آدم»بنابراین وقتي با 

جز  سان»را ب مي «ان ساند و  ن شاره ي مكالً بیانر براي ا تداول 

 باشد. مي« بشریت»به 

( از اين عنوان در قالب 31و  31: 7در زمان دانيال نبي )

مي ستفاده  صميمانه ا هوم  قرن اول  يك مف بديلشد ودر به  ت

 شد.« حامسي»نامي براي 

مي  به نظر نین  نوان چ ین ع ما از ا ند  كاربرد خداو كه  سد  ،  ر

عنوان بوده است، ي ساده و فني آن ناعحاصل ابهام در میان م

ظر  تا یك ن تواناز  سیحا  ن به م صریح  عاي  به اد متهم  او را

بنماید واز یك نظر كساني  را كه در خواست بصیرت  خودبودن 

 روحاني ناشي از حضور كاملش را داشتند، از خود نراند.

ماهیت پیام ـ داوري آنچنانكه كه در تومار آمده  ـ1

 (3:  3تا  4:  1است. )

 كـالمشاود كاه  فرمان داده ميحزقيال  پس بهس( 01ا  2: 9

مكتوب راكه اعالم كننده مجازات قوم است، دردلش جاي دهد. 

مي طار  به او اخ ند  قرار  خداو سند  مورد پ سالتش  كه ر هد  د

 نخواهد گرفت.

با  انجيل دهد كه معرفي واقعي خداوند به ما هم اخطار مي

جات فت ن گان ن مخال نايافت براي آ شد و  هد  جه خوا به موا ن 

ست. توهين ا لة  عده منز براي  صليب.  چون  به  توهيني  اي ما

 باشيم. منزله پيام آور مرگ مي

را  تومارآنچنانكه به اوامر شده بود. حزقيال  (3ا0:  3

 خورد.

                                                      

1 - Taylor 
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 2:  01نبي آينده نيز چنين كرد )مكاشبه « يوحناي كاشف»

بر هر نبي يا واعظي الزم است كه اين پيام را در دل  .(01ا 

 .اي دهد و آنرا تبديل به بخشي از زندگي خود بنمايدخود ج

 ( 11ـ  2: 3هاي قوم ـ گستاخي وسنگدلي ) نشانه ـ3

مي سپس يد  كه خدا تاك ند  يال  ك ستاده حزق ساني فر نزد ك

سپارند )دراينجا اسرائيل، يهودا  ميناو گوش  شود كه به مي

  ،هاي زباني غالب آمد توان بر محدوديت مي .ناميده شده است(

باار شاارين غالااب آمدنااد. امااا بآنچنانكااه بسااياري از م

بايست  ميحزقيال  شد.توان غالب  يمهاي دلهاي عاصي ن محدوديت

خود راه  به  سي  سارت هرا يان در ا با يهود كردن  صحبت  در 

 ندهد.

مي سيح  قي م يان حقي ست  حام گراباي قع  سخت  وا نه  شند،  با

 دل.

 (11ـ  11: 3( نقش نبي ـ دیده بان )2

نازد  نهرخـابور باه راحزقياال  پس خداونادس (05ا09: 3

مدت  رانسیا ستاد و  فت روزفر شي  ه ها بدر خامو ستا آن . نش

كيل ياتس
1
 پرداخته است:حزقيال  يتعبه تشريح موق 

عوت یال  د فتحزق خودش و ر گرم  كانون  ترك  ني بر سوي  نمب به 

آسایش او را مختل كرد.اودست خدا را بر   بیبسیران در َتَل آا

ساس جه كرد و  خویش اح ند نتی لزام خداو بل ا كه در مقا فت  گر

این وظیفه پرداخت.  میلي به تواند مقاومت كند و با بي نمي

صت تل  فر كه در  ساني  براي او و ك شد  كه اخوبي  ند  یب بود ب

د شروع به بشارت نكرد، بلكه در میان آن رووپس از بالفاصله 

درك  ام با سكوت نشست. این تجربهمت یك هفتهت زده هانبوه ب

 ها و نیازهاي آنها به او داد. روشني از مشكالت و بیچارگي

شاهده  مردمش م شم  چه چ ندگي را از دری كه ز شري  یا مب عظ  وا

هد ند، خوا ست ك ند و از رهبر توان مك ك ها ك خودش یبه آن ت 

 براي برآوردن نیازهاي موجه آنان استفاده كند.

                                                      

1 - Kyle Yates 
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ر ب و ماامونصوم دیده بانبه عنوان حزقيال  (90ا  06: 3

هار  مردم اظ به  بان آورده و  بر ز خدا را  كالم  تا  يد  گرد

ا  02ن نه تنها در عهد عتيق )آياات خونمايد. بري بودن از 

( تعلايم داده 96:  91( بلكه در عهد جديد نياز )اعماال 91

 شده است.

ه اوج مسئوليت نبي خدا است. مسيحيان وهرحال اين شيه ب

يت و عودر هر موقنبايد اين تعليم را دستاويز قرار داده 

يلشرايطي ان ند. ج مردم بقبوالن به  بار  به اج يال  را  حزق

  تظرنعليرغم ماموريت بزرگ خودش توسط خدا خاموش ماند و م

ت خداوند براي فرصيت و دافرصت خدا شد. مانيزبايد منتظر ه

 ،شهادت دادن باشيم. بعضي اوقات الزم است كه خاموش باشيم

لي آن ميئي اجو شهادت كه  ست  هيم باي خاموش  ،د شتر  بي

 مانيم. مي

II تا  1123و نمائي از اورشلیم )ـ داوري یهودا

12:2) 

 (1721تا  8823هاي مرئي از داوري آینده ) الف( نشانه

جازات مي كه م شت  طرس نو شود  پ شروك  خدا  نة  ست از خا باي

( و بادين ترتياب خادا مجاازات خاود را در 07 :4)اول پطرس 

 كند. ليم شروك مي، يعني معبداورش كانون ديني

مبني بر اینكه خاموش باشد حزقیال  فرمان خداوند به ـ1

 (12ـ11: 3) گوید نتا خدا با او سخ

را ببيند.  جالل خداوندرود تا  مي هامونبه حزقيال  نخست

برود وخاموش بماند  خانهكند به  سپس خداوند به اوامر مي

 تا خدا بر او آشكار شود و به او بگويد چه بگويد.

 (2نمایش محاصره اورشلیم توسط سفال )فصل  ـ1

اي بنا شده  صخره داي( اورشليم با سنگ بر يك بن2ا  0: 4

 بود.
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سفال، نماد بابل است ا  مانندا گل، بخشت )ساخته شده 

و  غيار اخالقاي( اينك اورشليم درامور 2و3: 00ر.ك. پيدايش 

 ايان بر(  بنا7: 5پرستي بسي بدتر ازبابل شده است )ر.ك  بت

را روي  اورشلیمدهد محاصره شدن  فرمان ميحزقيال  خدا به

تابة و  شهردهندة  نقش نمايد، نقشي كه نشان آجريك قطعه 

كه  دیوار آهنین)يا ماهيتابه( به منظور نشان دادن  آهنین

باشد. نبي  دارد، مي شهر را از دريافت هر گونه كمك باز مي

ين  ست و ا نده خدا سئلنماي ميم شان  كه ه ن هد  ند  د خود خداو

ست. موده ا صره ن شليم را محا يال  اور نود مدت حزق صد و  سی

 وي چپ خودلهپبر  یهودابراي  روز هلچو  اسرائیلبراي  روز

 خوابيد.

ولي هر توضيحي بر مجموعه اين  ،هر روز نماد يك سال است

با  كه  ست  بر آن قدس  تاب م ست. ك خش ني ضايت ب كامال  ر سالها 

مسئله را حل كناد، ولاي ايان  021به  321 نمودن عدد بديلت

س تاب مقد شتوانه ك ير داراي پ بري ن يتغي ال سؤيك  .ستيع

گر بي كه ا ست  گر اين سخ دي يال  پا ين دورة حزق عا  در ا واق

بر پ شب و روز  ماني  لوز سياري از ه شد، ب يده با يش خواب

كه  شي از روز  كار را در بخ ين  كه او ا ند  سرين معتقد مف

مي مردم او را مي  يك داده است، چون عمل او ديدند، انجام 

 تعليم عيني بوده است.

دي ي حاصل از محاصره وجيره بناط( اين آيات از قح07ا2 :4

مي سخن  تدا  غذا و آب  ند. در اب سانيگوي ضوالت ان ست  مي ف باي

ن سوخت ت هت  براي وبه ج نانري  ختن  قرار  پ ستفاده  مورد ا

سوخت  ين  عدًا ا ما ب يرد، ا بقگ به  ط مول  عوض  گاو نسرگیمع

ندگي ش حاكي از ز كه  ست  صره ا صويري از محا صل ت ين ف د. ا

باشد كه  در نجاست غرق شدن مي و بسيار سخت، گرسنگي، تشنگي

 باشد. نمودن يهودا از گناه مين يهمگي نتيجه گناه و دور

( پیش بیني سرنوشت قوم با كمك یـك شمشـیر تیـز و مـو 3
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 )فصل پنجم(

یك دهد كه  مينشان حزقيال  ( در يك تعليم هدفمند2ا 0: 5

و يا قحطي خواهند مرد )آيه  آتشساكنين شهر در آفت  ثلث

 یـك ثلـثخواهند شاد و د وناب شمشیرمردم به  ثثلیك ( و 9

هاي ديگر پراكنده خواهند شد )مقايسه كنيد  ديگر در سرزمين

 .(09را با آيه  دوميه آ

يز  ندكي ن عا باقي م ين  ضي از ا ما بع شد، ا ند  اف خواه

شاايد ايان  .(4و  3ود خواهند شاد )آياات ماندگان نيز ناب

اني است كه در هنگام ترور جدليا به دست سقسمت اشاره به ك

ش شته  سماعيل ك بر دا يا  ين بال شلیمند. ا مد  اور هد آ خوا

يرغم ا جا عل هالي آن كه ا يامچنان به  زت سبت  شان ن بزرگ

ش صره  موتر از قريرسايرين  شهر را محا كه  ستند  هائي ه

 اند. كرده

سيحيا يان ما م به يهود سبت  شتري ن يازات بي ن از امت

خوردار مي ند  بر كه خداو شد  شيم، با ستفاده از آن  فيضبا ا

ها را به ما بدهد، مبادا در اين جهان مجازات شويم  برتري

 ي خود را از دست دهيم!دانو پاداش جاو

 .(01( آدم خاواري متاداول خواهاد شاد )آياه 07ا  01: 5

بد  كه مع جسچون گر  ن خدا دي مود فقتششده  هد ن يات  نخوا )آ

 متحمالخواهند شاد و  ها رسوا امتيهوديان در ميان  .(03ا00

 (. 07ا  04خواهند شد )آيات  خرابيشدايد و 

ب( برانداخته شدن رسم بت پرستي و حفاظت از بقیه قوم 

 )فصل ششم( 

در اينجاا اشااره باه  كوههاي اسـرائیل( عبارت 7ا 0: 6

( معموالً مكانهاي بلندستي )پرستي است چونكه معابد بت پر بت

اش مجازات  ن بخاطر بت پرستييشد. زم در كوهستانها ساخته مي

 خواهد شد.

شوند، اين مورد خداوناد  معاف مي نجات یافتگان( 04ا2: 6
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خااود را بخاااطر و د ورخواهااد آ انشــیاددر اسااارت بااه را 

(. بت پرستي از 01ا  2خواهند داشت )آيات  هورمكرجاساتشان 

ا  00مجازات خواهند شد )آياات  قحطي، جنگ و وباك طريق وقو

04.) 

خودش  به  شهادت  خاطر  خي را ب خدا بر صري  هر ع فظدر   ح

كه اقليّ  مي نوي بل يت مع نه اكثر ها  ند و اين ير  يتك حق

 باشند. مي

 وع بابل )فصل هفتم(قي و قریب الوج( هجوم جدّ 

كه ضاربه ناي رد( زمان داوري خدا رسيده است و 02ا  0: 7

. (03ا  0است هيچ شكي وجود ندارد )آيات خداوند خود  هزنند

دهد، همه كس شهامت و قدرت خود  پاسخ نمي جنگبه طبل  كسي

ا  04ي مهيب از دسات داده اسات )آياات نرايرا بخاطر اين و

02 .) 

فاياده خواهاد شاد )آياه  اي مادي بيه ( دارائي99ا  02: 7

شده بود،  نجسها  بابت«( زیبائي زینت او)»چونكه معبد  .(02

خواهد داد و آنها  ،ا يعني بابليان غریبانآنجا را به 

 .(99ا  91خواهند نمود )آيات  عصمت بيو  تاراجآنجا را 

قارار  تمصـیبت تاثير ايان تحتمام طبقات مردم  (97ا93 :7

فت ند گر شاه .خواه نان، ي، امپاد يا، كاه شایخ و ران، انب م

م هل ز مین. ا هل ز خد مي نیا شاهدان  ست  شند،باي لي  ا با و

ند.  اً عيجم تاه آمد هكو كه ميتن شهادتي  ند، نتوان ا  د بده

جازات  به م چه درشهات  ين  ست و ا خدا ا سط  شان تو  سخود

وهي است. داوري كامل است: تمام طبقات و تمامي زمين. كشپر

خود را از  يت  ند روحان كار ك خدا را ان فت  كه معر قومي  هر 

ند، حمايتي نخواهد آي و وقتي كه مشكالت مي ،دست خواهد داد

 تك تك افراد نيز صادق است. دورمداشت. اين در 

 تم(شبت پرستي در هیكل ) فصل ه ویايد( ر

ايان  .نادددا بايست به داوري شاهادت مي ( پيران مي6ا0: 2
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 رویارا در حزقيال  افتد. خداوند مورد امروز هم اتفاق مي

شكالت از ماي  برد و در آنجا شاهد پاره اورشلیماز بابل به 

ستي  شد. او در قوبت پر صحنم  شتي از مسي دروازه  اي ز

كه  بت تي  مود، ب شاهده ن ستي را م یرپر بر  تغ ند را  خداو

 انگيخت.

باود،  معبـد، در صحن دیدي بي كه ندوم( مورد 05ا  7: 2

شایخ با  م يك  هر  هودا  مي ست در ريمج جا  در د معآن شده  ج

ند  ش وبود صاوير  هاي نت بر ديوار خوديع را  جره  ستايش  ح

 كنند. مي

ش سوم را در دروازه  ظره  يدمامن براي نز :لي د كه  اني 

كردند. گمان براين بود كه  ا الهه بابلي ا گريه مي تموز

 مرد حيات نباتي متوقف شد. اووقتي 

معبد  صحن اندروني( نمونه چهارم بت پرستي در 02ا  06: 2

به عنوان كاهنان،  بیست و پنج مردجائي كه  ،شد مشاهده مي

شغ به  سجدهل وم مودن  تابن ش آف مال  يروي از اع يع آن نو پ

( مبهم است. 07)آيه « تركه»يا  شاخهبودند. اشاره به  فرقه

ني رب شاخه  شتناگذ يانگر  بی يرشايد ب خدا  تحق سخر  و تم

پرسي بوده  ي از فرقه آلتيحباشد. شاخه ممكن است سمبول وق

 است.

و نامناسب  ي با رفتارمذهبغالبًا رهبران نجات نيافته 

لب مي يئگووكفر خود ج به  مردم را  جه  شان، تو ما  هاي ند. ا كن

 زند. بيند و حرف آخر را او مي خدا همه چيز را مي

 ( عدم حضور خدا و عواقب وخیم بت پرستي )فصل نهم(ـ ه

ضابط هستيم كاه از  شش( در اين فصل شاهد حضور 9و  0: 2

تا  بودند(آيند )محلي كه بابليان از آنجا آمده  مي شمال

 اقدامفصل قبل در نسبت به برانداختن رسم بت پرستي مذكور 

 است احتماالً نماد فيض است. س به كتانبملنمايند. مردي كه 

 ،ر خادا( قادس االقاداس معباد راو)نماد حض جاللر ب( ا213
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ترك مي آزرده از بت قوم  ستي  ند. ا پر ستانه  جاللر بك به آ

 كند. ستانه را پر ميآش و در آنجا انوار دكن حركت مي معبد

كه با بت پرستي مخالف بودناد  مانداري( يهوديان اي4: 2

نشوند. اين  كشتهشوند تا  خص ميششان مپیشانيبر  نشانيبا 

يه چالش ميم آ به  ند را  ا را  فراد خداو خي ا گر بر بد. ا طل

بايد باشد؟ ت نكنند، واكنش ما نسبت به آنها چگونه عبامت

نان  به آ يا  نديم؟ آآ ند بپيو ثر خواه ما ا بر  نان  يا آ

مي حق  نان را م يا آ شت؟ آ يا دانيم؟  گذا ها آ به آن سبت  ن

ند و ردگريه ك ايماندارشيم؟ اين مردان و زنان باتفاوت  بي

چنين واكنشي آنچه را كه در دلشان بود، نشان آه كشيدند. 

 داشت. ها را از داوري برحذر مينداد و آ مي

 

رين حرف از حروف يشاني ا آخپ ربا عالمت ينشانه ا 

گفتند نشانه تكامل اسات.  ها مي يبكه ر (tau)الفباي عبري بود 

 )شريعت( بود.  ‘’ زو همچنين اولين حرف ا

فين برگ
1
اي هست بين آنچه  مالحظه قابلتشابه »گويد:  مي 

 3ا  0:  7كه در اينجا بيان شاده و آنچاه كاه در مكاشافه 

 «آمده است.

شاره سیحي ا سران م ب اي مف صوّتن یت  به آ یه لي  ین آ یب در ا

باي فتر آخرین حرف از حروف ال هاي قدیمي در نوشته .اند دیده

حزقیـال  هتـشكلي شـبیه صـلیب داشـته اسـت. الب (taw)عبري 

 ت بیاندیشد، و نه این بخشحییستوانسته است به سمبول م نمي

مستقیمي از صلیب مسیح است. به هر حال یك تطابق قابل  نبوّت

 .مالحظه است

كنناد و  پرساتان مي ضابطان شروك به كشتن بت سپس( 7ا5: 2

كننااد. خاادا  )مااردان قااديمي( شااروك مي پیــرانابتاادا از 

يد:  مي یك »فرما شان را دارد نزد ین ن كه ا سي  هر ك به 

شوید. مي «م يا آ ما ن كه آ طالك ندانيم  شان ا ين ن ان از ا

                                                      

1 -Feinberg 
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نه يا  شته  گار مي ،دا ين روز نداران ا لي ايما ند  و توان

ساس  خدا برا مئنكالم  كه از داوري اي مط شند  ند مبا ن خواه

بااود اگاار مااا چنااين اطميناااني  چقاادر وحشااتناك ميمانااد. 

 داشتيم. نمي

به وساطت براي قاوم پرداخات، حزقيال  ( وقتي كه00ا2: 2

مت و  شفقتخداوند به او گفت  مردم گفته  نخواهد نمود.رح

الت و مشك كرده است تركخدا آنها را  خداوندبودند كه چون 

ها را نمي ند آن ه بي گر متع به او  ددي ندن  فادار ما به و

نياي جديد دبازتابي از  «بیند خداوند نمي»نيستند. عبادت 

 است.

ساير بخش خش و  ين ب مذكور در ا قدسها در داوري  تاب م  ي ك

)رجوك كنيد به نوح و كشتي او، به عنوان نمونه( به نظر 

جااازات، ويژگااي خاادا اينساات كااه قباال از اجااراي مرسااد  مي

 رهاند. ايمانداران واقعي را مي

پردازد )فصـل  ( رؤیاي جالل خدا كه به داوري اورشلیم مي3

 دهم(

فصل دهم بسيار شبيه فصل اول است و اطالعات بيشتري راجع 

بيااان تعريااف وبااه تخاات، مخلوقااات جااانوري )در اينجااا كر

دهد. به هر حال فصل اول  اند( و جالل خداوند به ما مي شده

ب طاب  به سه اخ طاب  صل خ ين ف كه ا ست در حالي بوده ا يران 

 شورشيان اورشليم است.

ان فرم س بودببه كتان مل( خداوند به مردي كه 9و  0: 01

بر بردارد و  كروبیانرا از ميان  اخگرهاي آتشیندهد تا  مي

اورشليم بپا شد. اين بخش نمايانگر داوري خدا بود كه  شهر

 وارد شود. برشهرقرار بود 

باشاند كاه بياان  ( اين آيات جمالت معترضاه مي5ا  3: 01

 باشند. مي 3: 2جالل مذكور در  ربا حركتكننده 

كالسكه تخت در  هاي چرخو  كروبیان( تشريح كلي 07ا  6: 01
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اند كه تجسم آنها واقعا مشكل است.  اين آيات آنچنان آمده

صورت  شابه  ماالً م هاردهم اح يه چ يان در آ ين كروب صورت ا

 باشد. مي 01: 0ذكور در گوساله م

پس ابر جالل از آستانه باه دروازة شارقي س( 02و  02:  01

 كند. خانة خداوند حركت مي

هماان  كروبینكند كه  تأكيد ميحزقيال  پسس( 99ا  91:  01

 در  فصل اول ديده بود. هر خابورنجانوري است كه در 

د كه هرگز حس قدرت مهيب، حكمت و زومآ اين رويا به ما مي

 خدا را فراموش نكنيم. ظمت ع

 (13ـ  1: 11) ریرز( نفي مشاوره حاكمان ش

)معرف سروران( به ماردم شاهر  بیست و پنج مرد( 3ا0: 00

ست بترسددا دلداري مي د چون آنها برنامه نند كه نيازي ني

هده مي به ع لوم  به روال مع شهر را  سازي  ند.  ساختمان  گير

بیست ن ترتيب اين بودند. بدي دیگدر  گوشت مثابةآنها به 

 ندروشني به مخالفت با كالم خداوند برخاست به و پنج مرد

 «وقت نزديك نيست.»كه گفته بود براي بنا كردن 

( فرمان داده بود 00ا  4:  92خداوند توسط ارميا )ارميا 

يران در بابل براي خود خانه بسازند، چونكه اورشليم سكه ا

با  كوشيدند كنند مي كساني كه تدابیر فاسدسقو  كرده است. 

خود جان ا سخنان  كاذب در  يد  يرغم ننيريران بيافسام د عل

آتش مجازات خدا، سروران در اورشليم كامالً در آنجا احساس 

 كردند. ايمني مي

به همان ترتيب بسياري از مسيحيان اسمي از مجازات خدا 

ولي خدا به آنها  ،كنند عليرغم گناهانشان احساس ايمني مي

 «.ام من هرگز شما را نشناخته» خواهد گفت

آن   نمونه ديگر گويد بار ميحزقيال  ( خداوند به09ا4: 00

مردان را دوباره تفسير كند، اما به روشي كامالً متفاوت. 

! آنها بايد از شهر كشتگان گوشتبود و  دیگاورشليم  شهر
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یرون سرائیلشده و در  ب شوند )ر.ك  حدود ا جازات  دوم م

 .(97ا  94:  5؛ ارميا 90ا  02:  95پادشاهان 

نفر( ظاهرًا در  95)احتماالً رهبر آن  فلطیا( وقتي 03:  00

ش جه م يال  مرد، بدشرت ونتي نزد حزق خود  قوم   خدابراي 

 ميانجي گري نمود.

 (11ـ  12:  11ید براي بقیه قوم )عح( حفظ موا

 سـكنة اورشـلیم( خداوند با بيان آنچاه كاه 05و  04: 00

گفتند كه قوم به  پاسخ داد )آنها ميقيال حز به دگفته بودن

ن متعلق يپس ديگر زم اند، خدا دور شدهاند و از  اسارت رفته

 .اند( باقي مانده اورشلیمكساني است كه در يهودا و 

بـراي انـدك قاول داد كاه  یهـّوه خداوند( ولي 90ا06: 00

 جمعيران خواهد بود و سپس آنها را دوباره سا زماني َمقَدس

باز خواهد آورد، كامالً پالوده  سرزمین اسرائیله كرده و ب

 با دلي مطيع به خداوند. شده از بت پرستي و

 نويسد: ياتس مي

یال  ني  درحزق یت دی بر روحان ید  یرويتأك مي پ یا  مود.  ارم ن

لي مطیع است. اما دل قابل تعمیر دمسلم است كه خدا خواهان 

هد داد. بلكه این خداست كه دلي تازه به انسان خوا ،نیست

كه فكر آنها را عوض كرده  یهوّه وآنها با این دل تازه با

مي یك  ست نزد ست ا صي ا طاي خا تازه ع ین روح  سوي  شوند. ا از 

ید  .خدا عده و تأك هاد. و ناري ن به ك ید  شریفات را با ت

با  كه  بود  هد  ساني خوا به ك بوط  حاني مر ماس یرو هوّه در ت

شند و مي هوّه با ه ی بادت و رفتار آن كر و ع هد ف عوض خوا ا را 

باشد  اي از سوي خدایشان به آنها مي نمود. یك روح تازه هدیه

 (26 :36؛ 31: 18)ر.ك 

ي في  دام يديان واق عدهتبع ست و ند ا عدة خداو ساس و اي  برا

غير مشرو  است، و  ،روح تازه( و جسم تازه) تازه دلاز يك 

 اي است كه در عهد جديد تحقق خواهد يافت. اين وعده

 بودیم. روي تو ما ساقط، قبل از دیدن آه اي عیسي

 خداوند ما، زندگي ما وهمه چیز ما !

 جائي براي گریز نیست.

 ونه هیچ َمقَدسي، جزتو !
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 1مدلي ساموئل

 11:  11ابر جالل به سوي كوه زیتون ) ط( حركت

 (12ـ 

بر  صل ا ين ف يان ا كوه  شهراز  جاللدر پا به  سته و  برخا

سمت  تون ق مي شرقيزي شليم  سد. ترو اور ياف ن مزير ويل ن يچ

 است: 

آسـتانه معبـد  بـه پسسـ ،(4: 8س بود )اتخت ابرجالل قدس االقد

پس نـزد سـ( و 4: 12صحنه قرار گرفت )در ( آنگاه 3: 1برآمد )

شرق شهر رفت تـا  ( و سرانجام به12:11دروازه شرقي ایستاد )

 (.23: 11بر كوه بایستد )

را رها كرد و ود بدین ترتیب خداي اسرائیل شهر خود ومعبد خ

 باز نگشت. 2: 43تا 

شانه یال  هاي ي( ن قومحزق ید  صل ندآیر د از تبع ه )ف

11) 

 قیالز(كوله بار ح1

فرمان داد كه كولاه باار حزقيال  ( خداوند به09ا0:  09

به مكان دیگريد رابرداشته وخ برود تاآيتي  از مكان خود 

يز  ها ن كه آن بر اين ني  يان مب براي يهود شد  لبا طن يجال  و

شبانه و كرد.او  ند  با بخواه سته  شم ب نا چ سوراخي در ك دن 

یوار صدق د ئیس)ا يفرار تي  (ر شب )وق گام  شهر و درهن را از 

 ( پيش بيني نمود.ببیند زمین راكه نميتواند 

برده خواهد  بابلوبه  ه( به هر حال او اسيرشد06ا03:  09

درسات  يانا .(03)آياه  )بابل( رانخواهد دید اوشد، هرچند 

اورشاليم فارار   يا ازقبود كه اتفاق افتاد. وقتي صادآنچه 

پس سچشمانش را از كاسه درآوردند و  ربلهدر  كرد اسير شد و

قوم يهود در  .(7:  95پادشاهان  دومرا به بابل بردند ) او

با  ميان ساير اقوام پراكنده خواهند شد وبسياري از آنها

                                                      

1 - Samuel Medly 
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 تلف خواهند شد. شمشیر و قحط و وبا،

 (14ـ12:  11)قیال حز ( هیجان1

خاورد  ارتعـاش و لـرزشباا حزقياال  ( وقتي91ا  07:  09

شيد،  مائيونو ترس و  دورن ضطراب از  نادي ا كه م يدرا   تبع

 بود، نشان داد.

هااي  نباّوت مبني براينكه ندداشت مثلي( مردم 92ا  90: 09

خدا از هالكت قوم هرگز تحقق نيافته است. خدا نيز به آنها 

گر داد، و  ثل دي كهم مود  عالم ن جام ا يك  روز ان قق( نزد )تح

( تحقق خواهد يافت. كساني رویائيي )نبّوت ( است و هرقریب)

انجام آن  ،ها موكول به آينده است نبّوت انجام ندگفت ميكه 

ها  نبّوت نان در تعريفآ روزگار خود خواهند ديد. گرايش در را

ز هم هاي آينده هنو و نسل ورو موكول نمودن آنها به ايام د

ا ما از طريق پيام يا كتاب ب در ما وجود دارد.وقتي خدا

نه  مي نسخ كه چگو ياوريم  خاطر ب صله ب يد بالفا يد، با گو

ها رام شته آن خواهران، در گذ نده نبرادران و  به آي سب  ت

ش شريرانه و مخرب است ايدانسته و خطا كردند. اين يك گر

و نه  ب به نسل ديگر بدانيمسكه بخواهيم كالم خدا را منت

ي مبتذلي هاما همچنين بايد مواظب اظهار نظر .به خودمان

 كالم خداست باشيم. با كه متناقض

 (13اي دروغگو )فصل ه یهبن ك( نابودي نبي و

( 06اا0مرد)آياات دروغاين ( موضوك اين فصل انبياء3ا0 :03

 نباّوت است. اين انبيااء براسااس افكاار خاود (93ا07وزن )

ند مي به وا .كرد ما  مروز  ظاا كار و نع كه اف يم  ياز دار ي ن

يده ها  ا يام آن كه پ ند، بل ما نده به  خود را  ني  هاي درو

 م خدا باشد.شان باخدا و از كال برآمده از ارتبا  دعائي

لين نيس  د
1
گي  مان ويژ غين را در ز بي درو يك ن يام   هاي پ

                                                      

1 - Denis Lane 
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 برشمرده است:حزقيال 

هاي این انبیاء چیزي فراتر از افكار آنها نبود.  پیام

خـدا  كردنـد كـه كـالم ادعـا مـي فریفته و مردم را آنها

مي یان  ید در  راب لي و مف هره عم یك ب ها  یام آن ند. پ كن

شت.  ني را پبرندا مش دروغی فیض ارزان وآرا نان  یام آ

 داشت و در نهایت بیانگر جهان بیني آنان بود. عرضه مي

هـان در بارو( رهباران دروغاين ديناي مانناد 7ا  4: 03

به ند و ه ها خرا يان بود شه در م نهمي شكار  اه ويرا مين  در ك

هاااي خااود را باارآورده  نشسااتند، و نيازهااا و اشااتياق مااي

چناين وظيفاه نباي اينسات كاه بار ايندر شرايطي  كردند. مي

نه ستد ها  رخ ساو باي یوارو  ندت كطو هدايت را  د يق  از طر

اين كاار باا موعظاه  .تعمير كند پاكي ندگز و توبه به مردم

 پذيرد. كالم خدا انجام مي

 سـالمتي( آنها بخاطر اينكه پيشاگوئي كردناد 06ا  2: 03

بود،  هد  كه دخوا بود،سر حالي به  المتي ن كه  خاطر اين و ب

نابود خواهند ، مالط مالیدند كه در شرف افتادن بود دیواري

یوارشد.  خدا  د حراف داوري  هت ان به ج مان  تالش حاك ماد  ن

 :پردازد تفسير اين آيات مي به سوندبود. ديوي

بیهوده انسان و تأئید هاي  این بخش قاطعانه به بیان برنامه

ان ضعیف چیزي یك انسپردازد. وقتي  ضعیف آنها از انبیاء مي

خ بروز نميواز  باري  دش  خودش اعت براي  خود  ید  قل از د هد الا

گوید به هر  هاي دیگران مي ا تأئید بر نامهبكند و  ميپیدا 

كنم و در واقع نظر من  ميحال من این طرح را صمیمانه تأئید 

دیواري را  د. آنچه كه انبیاء را برآن داشت تاهم چنین بو

د. بخشي ناشي از این حس بود نم ساخته بودند سفید كندكه مر

شغال كرده كه ا كاني  ند،  كه از آن م ند و ا غاز كن كاري را آ

اعتبار خود را به عنوان رهبران حفظ كنند و بخشي هم شاید 

حكمتي بیشتر از انبوه كساني كه صادقانه  بدین جهت بود كه

ید مي ها را تأئ شتند روش آن ند، ندا با  .كرد شاركت  مة م الز

 در دادن به چنین اقداماتي بود.  تن ،مردم در روح زمان

باشند ا  دقيقًا اينچنين مي نوينرهبران اديان ارتدادي 

 ند.نك مي يدسف ارآنها ديوارها 
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كردناد،  ان جادوگران عمل ميها نيز به عنو هيّ ب( ن93ا07 :03

بر  مي مچو  سون  مان اف سرد نستب مرد بر  نان  و  ندیآ  لم

كردند  اي را با كلمات جادويي نفرين مي نهادند. آنها عده مي

بمانند. زنده كردند تا  تا بميرند و برخي را نيز دعا مي

هاي دروغين را  يهبخود را خواهد رهانيد و اين ن خدا مردم

را به شرح زيار  02ا  07آيات  LB ترجمة نابود خواهد ساخت.

 كند: تفسير مي

به اعالم پیام اي كه تظاهر  اي پسر انسان بر علیه زنان نبیّه

ند مي سوي خداو ند  از  ند  ،نمای گو خداو ها ب به آن كن.  صحبت 

بر  مي سون  ستن اف با ب مرا  مردم  كه  ناني  ید: واي برز گو

شان ندی و بازوان هادن م فرین ربر س لن شان، ن عا  های یا د و 

یده  كه فا جز این مردم  به  مك  نه ك هر گو ها از  ند. آن كن

اي  كنند. آیا بخاطر مشتي جو و لقمه برند. دریغ ميبمتقابلي 

 گردانید؟ برمي مننان، مردم مرا از 

شوید كه قرار نیست بمیرند  مرگ رهنمون ميه ني را بكسا امش

 ند!دهید كه قرار نیست زنده باش و وعده زندگي به كساني مي

 (12( برخورد خدا بابت پرستي مشایخ )فصل ل

كه بت پرست بودند  اسرائیل چند ازكساني ( وقتي 00ا0 :04

ند  يدار كرد يال د خدا را از اتبا حزق شورت  ند، ا م و بگير

 جوابمستقيمًا به بت پرستان اعالم نمود كه او خودش  خداوند

ت اي مستقيمًا به ب نبياگر  .نبينه از طريق خواهد داد، 

من او را مي هد،  سخ د ستان پا كارانفريبم و  پر  با گناه

 كنم. مجازات مي

نـوح، دانیـال و عادل مانناد  ردسه م( حتي اگر 91ا09 :04

قحطي، در روي زمين باشند، خدا توجه نخواهد كرد، و  ایوب

با شیر و و نده، شم نات در بر  حیوا مینرا  ستاد.  ز هد فر خوا

سالة  تي ر شته ميحوق يال نو گاه شد، دا زق يال دربار كد ن نبو

كرد، و با اين وجود خداوند او را عادل بر  زندگي مي نصر

گر امروز ممكن نيست قهرمانان ايماني يشمرد. بيان اينكه د

ست ود شما ها وجود داشته باشند، درست نيست. آيا چون گذشته

 داريد يكي از آن قهرمانان باشيد؟



 28 کتاب حزقیال

كند،  ازات ميخدا به شدت هر سرزميني را مج اگر( 93ا90 :04

یاده قدر ز شليم  چه  جازات  رااور ست م بد او گاه مع كه جاي

يابند تا شهادت  كه هستند نجات مي بّقیتيخواهد نمود. اما 

 بود. بجادر آنچه كه انجام داد،  خداونددهند كه 

نوح،  ساطت  با و تي  كه ح بود  بزرگ  قدر  هودا آن جرم ي

يوب قا يال و ا بود.  بلدان شش ن عهبخ مورد جام با م در  ا، 

يا و صيان خطا ستي هايش، بت ع يد  پر چه با ياداتش  هايش و اعت

 گفت؟

 ثمر )فصل پانزدهم( بي كم( مثل تا

فايده درخت مو اينست كه ثمر بياورد. درخت مو به درد 

حتي به درد آن  خورد. كوچك نمي میخمبل و يا حتي يك  نساخت

  موخورد كه آن را ذغال كرده بسوزانند. از يك نظر  هم نمي

كاه از ثمردهاي باراي  ،(6)آياه اسات  اورشلیمنماد مردم 

هجوم بابل سوخته شدند. ولي  آتشخداوند قاصرند. آنها در 

تر  هوم واال سرائيل و  موبه مف له ا قوم از جم مامي  ماد ت ن

شمالي آن توسط آشاور ساوخته  شاخه كه ،(4)آيه  است يهودا

ني  نة آن يع نك ميا صر. و اي سط م نوبي آن تو شاخة ج شد و 

 95پادشاهان  دومتوسط بابل سوخته خواهد شد )ر.ك.  اورشلیم

م مذكور در آيه هفاتم مانعكس كنناده اساارت دو آتش(. 2: 

كه  ست  شده ا صمم  خدا م ند.  كه گريخت ست  ساني ا مین را ك ز

 داراي ماا باه عناوان ايماناداران .(2كناد )آياه  ویران

جالل  براي  كه  يم  سئوليت دار ما م ستيم، ا گي ه ياز بزر امت

جالل خد خود  ندگي  خدا را در ز ما  گر  ياوريم. ا مر ب ا، ث

ثمر است و  بي هوده و مانند ُمويّ ندهيم، زندگي ما باطل و بي

(. رسالت عمدة 6 :05شهادت ما ويران خواهد شد )ر.ك. يوحناه 

اينست كه  ا عيسي مسيح ا اي از مو واقعي ما به عنوان شاخه

در شخصيت  درش براي خدا ثمر بياوريم. اين بدين معناست كه

 شود. مسيحي در ثمره روح ديده مي
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 (11ن( مثل عروسي اورشلیم )فصل 

را در شكل ياك  اورشلیمجا تاريخ ندر اي خداوند( 7ا0 :06

بال مي سرراهي دن بود.  كودك  سته  يف و ناخوا كه كث ند  ك

 نمّو كردخداوند براو ترحم آورد و از او مواظبت كرد و او 

 ي رسيد. مال زيبائكو به شد  بزرگو 

او را  يهاّوه ( وقتي كه اورشليم دختر جواني شاد،99ا2106

ي گرفت و او را براي ازدواج تطهير نمود و به او دبه نامز

 مهر فراوان ورزيد و او را آراست.

امي وقااو به جاي توكل به خدا در مياان ااّما ( 94ا93 :06

ير  شوریاننظ صریان، آ سوداگران  م شه را  دانيلكو  قش فاح ن

او كافران را سفيدرو »كرد. آنچنانكه كسي گفته است:  بازي

را خوار شمرد  اجرتمعمولي  هاي فاحشهاو حتي برخالف « كرد.

مل  چون او  ع سي  چه ك مود!  ناه ن به گ عوت  گران را د و دي

ند مي شه  ،ك كه فاح ست  كن ا يا مم ممزآ به  پردازدرد   ،د ب

نه كه او گنجي ن آنچنان باد داد؟ و اي خود را بر فيس  ك هاي ن

كه مي سياري  عت مي ب ند را متاب ند خداو ند، پا گوي  هاي شادكن

ست مي خود را از د شمند  ند ارز ب و ده خود را  جاي ه پول 

ندوختن لذّ نيجدر گن ا صرف  سماني  ند.  ي ميئايندت اه آ نماي

سازش مي يا  با دن ها  ند آن جادو و كن كات  طاي بر ي را از انع

شده دهند. اين روش زناي دست مي است و هر  روحاني ناميده 

 پردازد بهاي گراني خواهد پرداخت. به چنين روشي ميكسي كه 

امي واو چنين بود كه توساط اقارجاسات ( مجازات 43ا95 :06

شود.  نابودكه آنها را به عنوان عشاق خود برگزيده بود، 

كنند و با  وفا به خدا پشت مي كساني كه مانند يك معشوقه بي

سازش مي يا  يائي دن سط دن ند، تو ستند  مي كه كن  انشدوستخوا

باشد  شوند. اين يك اخطار قاطعانه به ما مي باشد، نابود مي

 (.01ا414)ر.ك رساله يعقوب 

 بسي كه اورشليم )يهودا( مرتكب شده  ئيها ( پليدي59ا44 :06

شت ق ز ني وتر از ا شين يع سوريها تيحام پي يا  سامرهها،  ، آ
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ن سدوم بود. بود. انحرافات جنسي تنها يكي از گناها سدوم

فراواني نان و سعادتمندي ديگر گناه سدوم اين بود كه به 

شده بود. اين تعريف به درستي در مسيحيت  رفاهیت، متكبر

 گويد: ين برگ ميفگنجد.  امروز مي

 و از سوئيسدوم بود،  گناه توجه داشته باشید كه تكبر ریشه

را  هایش ناشي از منابع فراوان غذائیش بود. خدا سدوم پلیدي

(، امـا او 12:13با فراواني نان متبارك كرده بود )پیـدایش 

هاي خود نمود و  به خود و لذت منحصر این بركت و فراواني را

و كامیابي شد. تدارك خداوند براي نیازهاي او،  موفقیّت غرق

تفاوت نمود. او داراي وجدان  او را نسبت به نیاز دیگران بي

بود.  ماعي ن شتيساجت كب ز ستمگريه پس مرت به  ا و  شد كه  هائي 

طریقي جدا نشدني با نام او پیوسته است. اما وقتي خدا او 

، او را از میان برداشت )پیدایش آخر هجومرا چنین دید، با 

21:18.) 

را  اورشـلیمو  سـامرهو  سدوم( خدا در فيض خود 52ا53106

ايان بياانگر احيااء  53در آينده احياء خواهد نمود. آياة 

ست و  كه شهرها ا شريراني  شرو   جات م ياي ن جه گو هيچ و به 

 باشد. اند، نمي مرده

خواهاد  اسـتوارباا ماردمش  عهد جاوداني( خدا، 63ا52106

ها روي  ساخت و يهودا از اينكه خدا را فراموش كرد و به بت

كه از بركت است  و رشخواهد شد. اين يك عهد غيرم خجلآورد 

 ت.با شراكت خداوند در آينده تحقق خواهد ياف

جان نيوتن
1
كه فروغ جالل فيض خدا فراتر از  نوشته است 

 درخشد.  ساير عجائبش مي

 (12مثل دو عقاب )فصل 

باراي خانادان  معمـائي( خداوند به حزقياال گفات 6ا0107

هاي  آمد و سرشاخه نبستا به ياسرائيل بيان كند. عقاب بزرگ

نه  سرزميني بيگا به  ها را  ند و آن سرو آزاد را برك خت  در

                                                      

1- John Newton  



 31 کتاب حزقیال

 برد.

نين  صل بذرو همچ خاك حا فت و آن را در  مين را گر خيزي  ز

 اي شد. سپس آن بذر رشد كرد و تبديل به تاك گستره ،كاشت

. تفسير نماوده اساتخودش اين معما را  خداوند( 90ا00107

(. او 09باود )آيااه پادشـاه بابــل د نصاار كاعقااب اول نبو

 )لبنان( اورشلیماز  را يهودا )سرشاخه( پادشاهيهوياكين 

 ذرّیه ملوك)سرزمين سوداگران( برد. همچنين صدقيا  لباببه 

هودا  گزارش در ي شاه خراج نوان پاد به ع فت و او را  را گر

، در سارزمين (پسـتمو)(. اماا صادقيا 03منصوب نمود )آياه 

مادريش ريشه كرد، اما بعدًا براي رهائي از بابل به سوي 

 عهدقيا پادشاه مصر )عقاب بزرگ ديگر( بازگشت. وقتي كه صد

(، درست مثال 03136)دوم تواريخ  شكستخود را با نبوكد نصر 

(. در نتيجاه 02خود را با خدا شكسات )آياه  عهدآن بود كه 

به  بصدقيا  جا  لبا شد و در آن عون و  مردبرده  هم  فر

 (.90ا06نتوانست به او كمك كند )آيات 

وعاده  )شـاخه تـازه(( در اين آيات آمدن مسيحا 94ا99107

پربار درخت است، او از نسل داود خواهد بود. او  داده شده

(. خداي اميد 93را به قوم خواهد بخشيد )آيه است كه امنيت 

ها را  يدآن شه چ نوم كه همي كرد، بل هد  به مانشنخوا شان را 

نده را  يد آي يز با ما ن مود.  هد ن جه خوا سيحا متو سوي م

درنظر داشته باشيم و با اين حقايق يكديگر را تسلي دهيم. 

 نويسد: كارل ا. ف. كيل مي

 ،سرو لبنان به خاطر اینكه بلندتر از سایر درختان است

كه یف  نه لط ست؛ و جوا گاه داود ا هوّه بار جدا  ی از آن 

كه  كرده و مي ست، بل سیحائي نی كوت م یت و مل كارد حاكم

، صهیون است، 23خود مسیحا است. كوه بلند مذكور در آیه 

كو كز مل گاه و مر نوان جای به ع خدا ميكه  كه  ت  شد،  با

مام قوم مي بر ت سیحا  سط م ید تو شته  با مین برافرا هاي ز

 شود )اشعیا، فصل دوم(.

خواهد نمود و تبدیل به  شاخة غرس شده توسط خداوند نموّ 
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سایه ندگان در  مام پر كه ت شد  هد  شكوه خوا اش  سروي پر

ساكن خواهند شد. مسیحا به صورت سروي در ملكوت مستقر 

اش تمامي ساكنان  در زیر سایه و د كردشدة خدا رشد خواه

 غذا )از محصوالت درخت( و حفاظت )از سایه درخت( ،زمین

 .آورددست خواهند  به

ها محكوم به فنا هستند، تنها بازگشت  ها و حكومت سياست

 بخشيد. به گناه، اميد مي معتادمسيح است كه به اين دنياي 

 (14ار مثل انگور ترش )فصل كانف( 

داشاتند كاه حكايات از تقبايح  مثليدم يهودا ( مر4ا0102

 تقاص پسران به خاطر گناه پدران بود:

 پدران انگور ترش خوردند،»

 «هاي پسران كند گردید. و دندان

هر فردي مسئول اما خدا اين را قبول نداشت و فرمود كه 

 باشد. گناهان خودش مي

نموناه از اصاول داوري خاود  چناد ( سپس خداوناد94ا5102

 دهد: يارائه م

از گناه دوري كند و عادالنه زنادگي كناد...  كسيا اگر 0

 (.2ا5)آيات  زنده خواهد ماند

(. 03اا01)آياات  دُمـرخواهـد شرير ماردي عاادل  پسرا 9

ند ساي خداو مان عي ند ز ست مان سارت در طول ا يان در   ،يهود

(. 3212؛ يوحناا 213دانساتند )لوقاا  ابراهيم را پدر خود مي

ه داشتن پدري عادل براي پسري كه شرير كند ك خدا اشاره مي

مودن  يه ن به تك يل  يز متما ما ن ندارد.  مري  ست، ث به ا

مي گران  يت دي قدس   روحان نه و م ندگي عادال لي ز شيم. و با

تي در  به واقعي بديل  يد ت ما، با نه  بران خداگو پدران و ره

 زندگي خودمان شوند.

)آياات  زنـده خواهـد مانـد ...عادل مرد شارير  پسرا 3

)آياه  به سبب گناهانش خواهد مرد(، ولي پدر گناهكار 07ا04
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02.) 

 بازگشت نمایـدتوبه كند و از گناهانش  مرد شریرا اگر 4

 (.39ا90)آيات زنده خواهد ماند 

دلي كه از عدالت برگشته و مرتكب گنااه شاود. عاا مرد 5

 (.94د )آيه ُمرخواهد 

کاه وجود نادارد. آنچنان 5191و خروج  91تناقضی بين آيه 

می مًا  از سفر خروج  يت اينست که فرزندان عمو آموزيم، واقع

از عواقب سوء رفتار پدران، به دور نخواهند ماند. واقعيت 

آموزيم اينست که هر کسی شخصًا  ديگر آنچنانکه در اينجا می

مجازات موقتی اسات و  91باشد. در آيه  مسئول اعمال خودش می

ت به خاطر گناهان نه هميشگی. اين مجازات موت جسمانی اس

ربطی به زندگی جاودان  94ا5شان، اصول مذکور در آيات  کنونی

می بور  ما مج صورت  ين  ير ا جه  ندارد، در غ نين نتي بوديم چ

( و 2ا5آيد )آيات  بگيريم که نجات از طريق اعمال به دست می

گر  میدي ست  يت از د عادل در نها شخص  که  ين دو  اين رود. ا

د شده است )رک رسط خداوند ما تو ايده صراحتًا در عهد جديد

 (.92101يوحنا  ؛2و  219افسسيان 

انصافی اداماه  ودن خدا  به بینم( مردم به متهم 39ا95102

می شان  خدا ن لی  ند، و بی داد که  هد  ست  د صافی در او ني ان

يک  تی  که ح شریرچون هانش  می مرد  شتن از گنا با برگ ند  توا

خواهد،  آنان می نجات يابد، و اين کاری است که خداوند از

بخشايد، گناهانش را ديگر  انجام دهند. وقتی خدا کسی را می

(. اين به معنی ياک فراموشای صارف 99آورد )آيه  به ياد نمی

ست يق  ،ني خويش از طر عدالت  مل از  ضايت کا حاکی از ر که  بل

باشد. برای شخص ايماندار مسئله تمام  کار کفارۀ مسيح می

 شده است.

خص(  برای آ هودپرین سوگواری  شاهان ی صل  ااد )ف

13) 



 34 کتاب حزقیال

ادشاهان پباشند برای آخرين  ای می ( اين آيات مرثيه2ا0102

يات ين آ مۀ ا ته ه هودا. الب مۀ  ي به ه شاره  شاهان پا اد

ای به يهوآحاز، يهوياکين و  باشند، بلکه احتماالً اشاره نمی

، شیران ژیانها  و ساير قوم شیر مادهصدقيا هستند. يهودا 

(. 9باشااند )آيااه  هااا شاايران جااوان ماای مو حاکمااان آن قااو

( شايد يهوآحااز اسات 3)آيه  شیر ژیان گردیدای که  شيربچه

( 5ديگر )آياه  ة(. تول4برده شد )آيه  مصرکه اسير شده به 

احتماالً يهوياکين است. يهودا تفاوتی با ساير اقوام نداشت 

ددمنش  ها امتبود. حاکمان  ماده شیری در میان شیرانو چون 

ستند و مت بر ه بود.»ک هد  نين نخوا شما چ يان  لی در م « و

جز  گر  شند. ا فاوت با که مت ظار دارد  مردمش انت ند از  خداو

 اند. اين باشند داوری را به جان خريده

 یو  َمـ( يهودا يا اورشاليم، 01)آيه  «مادر تو»( 04ا01102

 آبهای بسیار میوه آورد و ثمر بسیار داشت.به سبب  است که

، اما او توسط های قوی( )شاخهان قوی داشت ادشاهپاو زمانی 

بل  شرقی(با باد  سارت  ) به ا مردم  شد و  هد  نابود خوا

ماذکور در  آتـش( خواهند رفت. صادقيا، 03ا00آيات  )بیابان

باشاد.  به عنوان غاصاب و وياران کننادۀ قاومش، مای 04آيه 

قوم ساير  ند  سرائيل مان هان  ا نک پها خوا بود. اي شاه  اد

بر آخ شاند. خدا از  رين اعمال پادشاهان میحزقيال پرده  ک

مردمش خواست که با دنيا متفاوت، و مردم مقدسی برای خودش 

 باشند و او را به عنوان پادشاه خود بشناسند.

 (31ـ1214دفاع از برخورد خدا با اسرائیل )

 (3ـ1214بت پرستی در مصر )ـ 1

که  تی  شایخوق به  م يال  یدن خدنزد حزق نداطلب ند آمد ، و

ند شمردن  خداو به بر جددًا  کرد و م نان را رد  ست آ درخوا

صيان خودش  ع بل  نان در مقا کرر آ شايخ پهای م ين م خت. ا ردا

صول کار و ا ظه  ند  کامالً محاف لب خداو ها طا ند، آن گرا بود
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د نشو ها موجب می دور بود. بت از اوهايشان  بودند، اما دل

ا های خود را از خدا نگيريم. وقتی خد اسخ درخواستپکه ما 

شمارد و با هدايت ما به توبه فيض خود را  گناهان ما را می

گوئيم:  می و شويم دهد، بسياری از ما خسته می به ما نشان می

چه بکن چه  پر از کتاب مقدس»يا « ايم اين را بارها شنيده»

کن ست. ن جازات و »يا « ها جز م ست  تاب ني ين ک يز در ا هيچ چ

تفاوتی  ا در خطر بیما به جای برخورد درست با خد« .داوری

 ايم. قرار گرفته

الف( آنهاا  2ا4)آيات  در مصرپرستی قوم  خدا، عليرغم بت

بادا  کرد، م جازات ن مترا م مت بینام او را  ها ا ند  حر کن

 (.2ب و 2)آيات 

 (12ـ14214حرمت نمودن سَبَت خدا ) بی ـ1

َبَتاسرائيل  )آيات  بیابان خوار شمردندخدا را در  های س

ف(. بار ديگر خادا خشام خاود را نگاه داشات و ال 03تا  01

ب 03شود )آيات  حرمت بینساخت، مبادا که نامش  ایشان را هالک

 (.07تا 

 (11ـ14214شورش در بیابان ) ـ3

سرانِ  صی  پ باندران پعا قرار  در بیا ند  طاب خداو مورد خ

الف(، بار ديگر خدا خشام خاود را  90ا ات02گيرند )آيات  می

 (.96ب تا 90مود )آيات برعليه آنان کنترل ن

 (31ـ12214بت پرستی ) ـ2

 سرانپپرستی شديد قوم در زمين موعود حتی موجب شد که  بت

تش خود را از  نوان آ به ع ها را  ند و آن بانیبگذران  های قر

 انسانی عرضه بدارند.

 (22ـ33214شروط )موعدۀ خدا مبنی بر احیاء ر( 

نهاا اجاازه باه آ هرگزهايشان  ( خدا عليرغم تالش32ا33191
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 ها چوب و سنگ را عبادت امتنخواهد داد برای هميشه مانند 

مياان اسايران  از(. خادا آنهاا را دوبااره 39کنند )آياه 

برآورده و پيش روی خود برای داوری جمع خواهد نمود )آيه 

خواهاد نماود )آياه  جدا ايشان، میانرا از  متمردان( و 37

32.) 

بااز گردناد، ديگار ( وقتی که قوم به اسارائيل 44ا32191

که  ها بت مود، بل هد ن بادت نخوا ندرا ع سيت  خداو را در قدو

 (.44ا32خواهند ستود )آيات 

تـا  22214الوقـوع ) م قریـبوجـتصاویری از هش( 

31211) 

 (23ـ22214ـ آیت جنگل فروزان )1

 در اسات.در نساخه عباری رسااله  90 آغازگر فصل 45آيه 

)باه عبرانای، نگاو،  جنوبی برعليه نبّوت ، شاهد42ا45آيات 

جا توسط  بخشی در يهودا( می  فروزان )هجوم جنگلباشيم. آن

 ( نابود خواهد شد.بابل

 (12ـ1211ـ آیت شمشیر آخته )1

( خدا تصميم خاود را مبنای بار مجاازات يهاودا و 7ا0190

شلیم، شیربا  اور نده شم می بر عالم  شيدن آه دارد.  اش، ا ک

جازا بود از م طاری  لۀ اخ به منز يال  يبحزق قوك  ت قر و الو

 مهيب خدا.

( 03ا2است )آيات  کشتاربابل آماده برای  شمشیر( 07ا2190

ج 01(. آياات 07ا04يهّوه را ارضاء خواهد نمود )آيات  خشمو 

باشند. شايد منظورشان اين باشاد کاه:  مخصوصًا مشکل می 03و 

 کردن برای يهودا باقی نمانده بود. شادیوقتی برای 

سالح مام  ها ت نده و در های  آن که خوارکن خود را  شين  پي

 شمشـیریچوبين بودند، ترک کردند. ايناک آنهاا  NKJVترجمه 

ساخته شده از فوالد در اختيار داشتند، و اين امکان وجود 
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 خوارکننده ديگر وجود نداشته باشد.عصای داشت که 

 (31ـ14211ـ آیت انشعاب در جاده )3

 زمـینبه سوی  بينيم که را میپادشاه بابل س پ( س94ا02190

رسد: يک راه  دارد. او بر سر دوراهی در جاده می گام بر می

 عمون(. كز)مر رَّبهرود و راه ديگر به  می اورشلیمبه 

  گيرند؟ کدام يک از اين دو شهر نخست مورد حمله قرار می

 زند: می تفألادشاه بابل به سه طريق پ

ه به نشاانۀ ر ّبا تیربه نشانه اورشليم و يک  تیر( يک 0)

به ( او 3کند؛ ) می مشورت یم(ف)ترا(با خدايان 9برداشته و )

گر يوان ج باني يح گرد میشده  قر می ن صميم  ست  و ت يرد: نخ گ

 بايد به اورشليم هجوم آورد!

اسات.  95آياه  رئیس شریر و مجروح( صدقيا همان 97ا:95:2

شاهی او  سله پاد تا  سرنگونسل مدنشده و  خرين  آ سيحا، آ م

دا خواهد بود و پادشاهی بر قوم او ديگر پادشاه بر مردم خ

 تفسير ماتيو هنری از اين آيات چنين است: حق اوست.

گر  ست دی حق او سلطنت  که  سیح  مدن م تا آ یا  عد از حزق ب

چون او از ذریّ  بود،  هد  ندان داود نخوا شاهی از خا ت پاد

خت  ست. او ت شده ا قق  کامالً مح عده در او  ست و و داود ا

( و حـق دارد در 32:1شـت )لوقـا درش داود را خواهد داپ

وقت مقرر تخت داود را به تملک در آورد: حق سلطنت را 

مۀ  ند، ه هد ما پا خوا شه بر خواهم داد و همی به او 

ستوار  سلطنت بد ا تا ا خودش  ساخت و  هد  لوب خوا ها را مغ

 (.25:15؛ اول قرنتیان 44:2خواهد ماند )دانیال 

عدم ت که از سانی  سلی ک خاطر ت به  جا  عده در این قق و ح

می می خدا  سند  ید  تر که »فرما ست، چون عی ا عده قط یر! و خ

 «ملکوت مسیحائی برای همیشه خواهد بود.

بعدًا مورد هجوم پادشاه بابال قارار  ی عموننب( 39ا92190

 شوند. امالً نابود میكگيرند و  می

های خدا حاکی  تاريخ و وقايع جاری همه سرشار از نمونه

کوت پادشاهی  كه انی، تا آمدن مسيحهای انس از سرنگونی مل
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 باشد. حق اوست، می

حرمت شدن اورشلیم  سه الهام در رابطه با بیر( 

 (11)فصل 

( در اين آياات فهرساتی از گناهاان اورشاليم را 09ا0199

( )شايد منظاور قرباانی نماودن 2)آيه  خونریزیبينيم ا  می

(؛ قتال 4و  3پرساتی )آياات  ان در اين قسمت باشد(؛ باتنسا

هاا و  به والدين، ظلم بر غريباان و بياوه (؛ اهانت6ه )آي

(؛ 2 )آياهت سَـبَ (؛ خوار شمردن معباد و نقاض 7يتيمان )آيه 

(؛ زناا 01)آيه  عصمتی بی(؛ 2)آيه  قباحت، زناکاری و نمامی

و  ربـاخواری، غصـبگياری،  (؛ رشوه00و زنای با محارم )آيه 

 (.09)آيه  یهّوه خدافراموش کردن قول 

ان میـخونریزی در و  حرصبنابراين قوم به سبب ( 99ا03199

(. اورشاليم چاون 06اا03خواهند شاد )آياات  ها پراکنده امت

ته چون  بو که  مردم  که در آن  شد  هد  ند  شده ُدردای خوا ا

 (.99ا07شده و پااليش خواهند شد )آيات  گداخته

گويد باه زماين بگوياد  به حزقيال می خداوند( 94و  93199

ناگواری دارد. ضع  ته  و نين گف مين را چ ظور از ز لور من تي

 است:

یف شده است. صزمین در این وحی محروم از برکت باران تو

ارجـاع  24آیـه  LXXبیشتر مفسرین معنی آن را به ترجمه 

جای  می به  که  ند  یده»، «طاهر»کن شده « باران د مه  ترج

می یب  بدین ترت ست:  بدون »شود  ا باران و  بدون  مین  ز

 «رگبار.

در حضاور خداوناد مجارم ( تمام طبقات اجتماعی 30ا95:22

ــاءبان( ]95بودنااد ا حاکمااان )آيااه  در  NKJVو  KJVدر  ی

ا سا(؛ رؤ96)آياه  کاهنـانترجمه شده[؛  جنت به سرورانسپتور

(. حتای 92)آياه قـوم( و تماامی 92)آيه  یاءبان(؛ 97)آيه 

می يک عادل را ن يک ب مرد نه  فت،  يک نتوان يا نه  نده و  اکن
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 (.30و  31)آيات  بایستده که در ميان مردم و خدا واسط

ای نيست، خدا هميشه به  خدا به دنبال روش و برنامۀ تازه

می سی  بال ک فر  دن يک ن ند.  پر ک صله را  ين فا که ا گردد 

 ايجاد کند. تحّول تواند می

 (13)فصل ه یمثل دو خواهر زانث( 

 (14ـ1213ـ ُاُهوله )1

هاای  ياه را باه ناامنزا ( در اينجا مثل دو خواهر4ا0193

ــرُاُهولااه خااواهر  ــهو  بزرگت خااواهر کااوچکترش را  ُاهولیب

 بودند. اورشلیمدر  هو ُاُهوليبسامره خوانيم. ُاُهوله در  می

« او خيماه خاود را دارد.»شاود  ُاُهوله مای ( معنی01ا5193

خدا در  بد  شت. مع خود را دا صوص  بادتی مخ کز ع سامره مر

 اورشليم بود.

به  له  سُاُهو نا  سواران با شده و ز شق  شور عا باروی آ زي

به  خدا  سط  نابراين تو مود؛ ب شقانشن ها  عا شد و آن سليم  ت

 عورت او را منکشف ساخته و او را به شمشیر کشتند.

 (11ـ11213ه )یبـ ُاهول1

ی فراتر سو فساد ب فاحشگیه )چشم من در اوست( در يبُاهول

خواهرش ر ست او  .تفاز  شق ر ببنخ شور عا ینی آ  ،دگرد

( سپس باه 03و  09همانطوريکه اسرائيل عاشق شده بود )آيات 

مردان صورت با  های  که  بل  شق  شنجرفبا ند، ع شده بود قش  ن

و  د ایشان فرستادزاو عاشق ایشان گردید و رسوالن نورزيد. 

(. او 7106آنها را به ديار خود دعوت نمود )دوم پادشااهان 

اکاری خود را زن باز ،در مصر همچنين با يادآوری گناهانش 

 های قباحتو خود را به بابليان عرضه داشت تا  زیاد نمود

 شديدی مرتکب شود.

 (32ـ11213ـ هجوم بابلیان )3

سط  له را تو خدا ُاُهو جه  شقانشدر نتي هد  عا نابود خوا
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سندساخت. آن  نان دلپ می جوا بازی  شق  با او ع ند،  که  کرد

ود را در کوشد رضايت خ خواهند شد. او می متنفرديگر از او 

يد  نک با لی اي ند. و سب ک خدا ک جدای از  سمانی  يای ج دن

هاائی از  بيانگر نموناه 34و  33گناهانش داوری شوند. آيات 

يا  جای دن مه  مروز در ه که ا ست،  يدی ا شانی و نوم پري

يابيم. تنها وقتی که ما از آب حيات خدا بنوشيم، ديگر  می

 تشنه نخواهيم شد.

 (23ـ31213) هبولیـ داوری ُاُهوله و ُاه2

شدند:  کديگر  ير ي هانی نظ کب گنا خواهر مرت ين دو  ناا  ز

)زنای جسمانی و روحانی(، قتل و گذرانيدن قربانی انسانی 

(؛ ارتکاب 32پرستی )آيه  ت خدا با بتد( و آلودن عبا37)آيه 

 مردان عـادل(. 44ا41های بيگانه )آيات  زنای روحانی با قوم

قوم خوا ) خدا( آن دو  يده  يادتی های برگز خاطر ز به  هر را 

 (.42ا45هايشان نابود خواهند کرد )آيات  تحقبا

شامل  كه  بود  ناگون  يد گو قي از عقا هودي تلفي مذهب ي

ستش هّوه پر با بت ي مراه  سفانه  ه بود. متأ حاد  ستي و ال پر

ي از عناصر قيلفبايد گفت بيشتر جوامع مدرن مسيحي امروز ت

هب شاارقی، گرائاای، الحااادی، مااذا بااا يهااودی يکتاااب مقدساا

 ستائی و روانشناسی است. انسان

 (12ـ1212مثل دیگ جوشان )خ( 

شروك شد. حزقيال در قالب  اورشلیمهجوم بر  دهم روزدر 

لی از  یگتمثي شان د عه جو ين واق يگ از ا فت. د  ،سخن گ

شليم و  شتاور عه گو شيدن ، قط شرف جو يگ در  ند. د مردم بود

احت قببود. در آن ديگ تفاله و زنگار بود ا نماد 

بايد سوخته  پرستی. بعد از اينکه ديگ کامالً خالی شود می بت

بر آن است  خداوندد. بدين ترتيب نشود تا زنگارهايش بزداي

 پرستی پالوده نمايد. که مردم خود را از زنگار بت
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 (12ـ12212آیت مردن همسر حزقیال )د( 

 آرزوی چشمانش( به حزقيال اخطار شد که همسرش ا 02ا05194

ه مرد. او در ا خوا صرد  مام  ع يرغم ت مرد و عل آن روز 

کنش که  وا مود  مر فر يال ا به حزق ند  تداول خداو  ماتمهای م

 نگيرد.

علات ايان رفتاار عجياب را از او  قـوم( وقتای 94ا02194

که  تی  فت وق ها گ به آن سيدند،  شانپر بد(  آرزوی چشمان )مع

نبايااد  ،کشااته شااوند پســران و دخترانشــانويااران شااود و 

 .بگيرندماتم

محقق شده اينست که دنيا بداند  نبّوت يکی از اهداف اين

 (.94کيست )آيه  خداوند یهّوه

ی بارای يهاودا بار زباان نباّوت ( حزقيال ديگار97ا95194

حاکی  برايش آورد  باری  يدی اخ فر تبع که يکن تا اين ياورد  ن

 99و  90133از اينکه اورشليم سقو  کرده است. اين واقعه در 

هاای  هائی برای قاوم نبّوت حاوی 39تا  95ثبت شده است. فصول 

 بيگانه است، نه يهودا.

IIIفصـول هائی برعلیه هفت قـوم بیگانـه  نبّوت ـ(

 (31ـ12

کافر  قوم  فت  بر ه خدا  شاهد داوری  ما  صول  ين ف در ا

ها برعليه  هستيم. اين اقوام به خاطر انواك مختلف عصيان

تا چيزی شوند. آنها به مردم خدا پيوستند  خدا، مجازات می

لی ند، و خدا بدان مورد  يد  از در  پس بيائ شتند.  خدا برگ

شه  خدا همي که ارادۀ  نيم، چون کر ک مورد ف ين  به ا شتر  بي

میفا شکار  خواه در  کار او را آ جازاتش و  خواه در م ند،  ک

 فيضش.

 (2ـ1212بر علیه بنی عمون ) نبّوت الف(

عمون  شود، بنی اولين قومی که مجازات بر آنها اعمال می

ودا ه، اورشليم و يس خدادَ ق  مَ عمون در سقو   ست. چونکه بنیا
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)بنی و اسارت قوم در بابل شادی کردند، به دست بابليان 

شرق( شد و  م ند  شته خواه شتران، و ک گاه  ه آرام مین( ُرّب )ز

 خواهد شد.ها  خوابگاه گله ،عمون بنی

 (11ـ4212اب )موبر علیه  نبّوت ب(

با مراه  که ه ست  موآب ا هودابه  رسعی قوم دوم  شمنی  ی د

ورزيدند. سرزمين موآب بر روی بابليان گشوده خواهد شد و 

سرنوشتی چون عمون خواهد داشت. شهرهای محدودۀ مؤاب تمامًا 

 کيست. یهّوهب خواهد دانست که وآتصرف خواهند شد و م

 (12ـ11212بر علیه ادوم ) نبّوت ج(

گرفت،  خاندان یهودا انتقاماست چونکه از  ادومقوم سوم 

 خدا را خواهد فهميد. انتقامفرمود که ادوم  خداوند یهّوه

 (12ـ12212بر علیه فلسطین ) نبّوت د(

شان از يهودا، يانپا بی کینهقوم فلسطين چهارمين است. 

 انتقام خداوند را بر آنها وارد خواهد آورد.

قوم ين  چه ا می چنان ياد  مردم  ها  به  ستن  که پيو ند  گرفت

سااتن بااه اوساات، بااه همااان ترتيااب خاادا، بااه منزلااۀ پيو

لهح سيح م به م ندگان  که يکن فت  ند گر ياد خواه يک روز  ت 

می خدا  شمان  يوۀ چ نداران م تی  ايما مورد ح ين  شند. ا با

می ناه  که گ خدا  مردم  بارۀ  شان  در خاطر گناهان به  ند و  کن

می جازات  ناد،  م نه ع يد از هرگو ما با ست.  صادق ا شوند، 

وری کنيم و مانند حزقيال ادت و افکار انتقام جويانه دحس

وساطت نمائيم و به گناهان ساير ايمانداران و ماتم گرفته 

 به عنوان گناهان خود اعتراف کنيم.

 (:13:2تا  1211برعلیه صور ) نبّوت هـ(

 (11ـ ویران شدن صور )فصل 1

گيرناد  پنجم که مورد داوری خدا قارار مای( قوم 9و  0196

گسترش يافته اسات.  02192 تا 0196است. مجازات آنها از  صور
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يب  شهر رق که  گامی  مده هن جاری ع شهر ت شلیمصور  سقو   اور

کرد، شادی نمود و فکر کرد که اينک دنيای تجارت را قبضه 

بود و  شليم  ترل اور جاری در کن سرمايه ت مام  کرد! ت هد  خوا

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

 جنوبی بود. صور با مصر و ساير کشورهای

 زیـادی هـای امـت( خدا برای تنبيه ايان شاهر از 00ا3196

تحقاق  6تا  4های مذکور در آيات  نبّوت استفاده خواهد نمود.

 پادشاه پادشاهان، بابلپادشاه  نبوکد نصراند. نخست  يافته

تاخات و  صـوربر  شمالقبل از ميالد از  574تا  527در حدود 

بسايار طاوالنی  هرمحاصره ش(. 00ا7به آنجا حمله کرد )آيات 

 بود.

برگ تصااااوير روشاااانی ازنحااااوۀ محاصااااره ناااادفي

 دهد: ما نشان می شهرپرآوازه،به اين

ندو  برج شنائی بود قالم آ گی ا سپرها هم ها و  ها، خاکریز

سقف یا  بل  سپرها و  ند در مقا حافظی بود شی م ها پوش

 .ها یقنتیرهای پرتابی از منج

سنبه ند از  بارت بود فوذی ع های ن نه ابزار که  های رخ گر 

قرار  ستفاده  مورد ا شهر  صارهای  کردن در ح نه  برای رخ

گرفت. تیرها بیانی تمثیلی از شمشیرهاست که به طور  می

می ستفاده  گی از آن ا مام ادوات جن برای ت لی  شد.  تمثی

ای بخش دوم آیه دهم را به خاطر انبوه پیاده نظام،  عده

د چنان گرد کنند، آنها با ورود خو آمیز تصور می مبالغه

می پا  به  خاکی  شیده  و  خاک پو شهر از گردو که  ند  کن

ها شهر را به لرزه در  شود. سروصدای سواران و کالسکه می

و  است آورد. هر کوچه و خیابانی محکوم به تسلیم شدن می

بناهای »شوند. منظور از  اهالی آنجا با شمشیر کشته می

ان هــای هرمــی شــکلی بودنــد و احتمــاالً همــ ســتون« فخــر

می تونس برده هائی  نام  مورخ از آن  هرودت  که  شند  و  با

ها در معبد هرکول در صور قرار  نوشته است که این ستون

شتند. کی دا شب  ی که در  سبز  مرد  گری از ز طال و دی از 

خدای صور اختصـاص داشـتند )اول  Melkarthدرخشید، و به  می

انگیـز مجکـوم بـه  های اعجـاب (. این ستون15:7پادشاهان 

 یرانی توسط مهاجمین بودند.و

( ولی مردم اموال و دارائی خاود را برداشاته و 04ا09196
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شد و مدت  به يک جزيره گريختند که آنجا هم صور ناميده می

سال در آنجا با امنيت تمام ساکن شادند. ساپس اساکندر  951

ها از شهر اصلی به آنجا حفر نمود.  کبير تونلی از دل سنگ

مايالدی انجاام  339ازان اسکند در سال اين عمليات توسط سرب

های صور را،  قبل يک مسافر ويرانهشد. نزديک به يکصد سال 

 آنچنانکه دقيقًا پيشگوئی شده بود، چنين تشريح کرد:

این جزیره درازائی کمتر از یک مایل دارد. قسمت جنوبی 

ای و  آن شاید یک چهارم مایل پهنا داشته باشد که صخره

ین ست. ا ست و  ناهموار ا سکنه ا خالی از  نون  یره اک جز

ماهی قط  برای  ف جا  یران در آن هنگ شان  پ کردن تورهای

 کنند. استفاده می

 ،هاا شاد ( اخبار سقو  صور، موجب حيرت ساير ملت90ا05196

بائی مام زي که ت بود،  آه  قوام  سين ا مورد تح که  های او 

نه  لی جاودا خدا جال ما  يد! ا ندگاننابود گرد مین ز  در ز

اهد نمود که بخشی از آن ملکوتی است که ما بدان مستقر خو

 تعلق داريم.

باشاد.  می 90صور ديگر هرگز آباد نشد ا و اين تحقق آيه 

پيتر استونر
1
نويسد  می« گويد علم سخن می»در کتابش به نام  

های مربو  به صور به تمام جزئيات اشاره شده   نبّوت که در

ماالت، قانون احت گرفتن  ظر  با درن ست و  قوك آن  ا مال و احت

 جزئيات يک در چهار ميليون بوده است.

 (12ای برای صور )فصل  ـ مرثیه1

( صور چون يک کشتی زيبا است با ساختمانی شيک باا 2ا0197

ستفاده  تزئينش ا برای  هان  مامی ج که از ت موادی  صالح و  م

سخير  يا را ت که دن بود  ظامی ن يروی ن يک ن صور  ست.  شده ا

د. صور همه نوك کاال و دانش خود را ها تاجر بودن کند، صوری

کرد. اين مورد قاعدتًا مقبول  وری خود، صادر می برای بهره

                                                      

1- Peter Stoner 
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بائی مه زي ما ه ست، ا نش ا سيح  ها و دا سی م جدا از عي ها 

می پوچ  ند  ست  خداو به د يا را  مام دن شما ت گر  شند. ا با

آوريد، اما جان خود را از دست دهيد، چه بهائی برای جان 

 پردازيد؟ خود می

، لااود فــارس( ارتااش صااور شااامل سااربازانی از 36ااا01197

 09آياات  در)ليبی( بودند. وسعت تجارت صور  وطف)لیدیه( و 

باد الف آمده است. ولی اين شهر محکوم به شکست توسط  97تا 

هاا از  ( باود. سااير ملات97ب و  96بليان، آياات ا)ب شرقی

 (.36ا92شنيدن سقو  صور به لرزه درآمدند )آيات 

 (13ـ1214رنگونی رئیس صور )ـ س3

 6تاا  0در آيات رئیس صور روت ثو  حکمتو  غرور( 01ا0192

باه بياان سارنگونی او  01تاا  7اند و سپس آياات  بيان شده

سيح  ضد م موداری از  ئيس ن ين ر شک ا بدون  ست.  ته ا پرداخ

 باشد. می

شود از رئيس صاور  تغييری مشاهده می 00( در آيه 02ا00192

ين پادشاه روحی است که رئيس را سرزنده ا پادشاه صور.به 

موردنظر بوده است، اما  جمالشنمود. پادشاه صور به خاطر 

 به خاطر غرورش سرنگون شد.

تعريف پادشاه صور به عنوان آيت کامليت، پر از حکمت و 

شد،  در کمال زيبائی، آنچنانکه در عدن، بهشت خدا ديده می

خ بر  ها را  های گرانب مامی گوهر که ت سی  به ک شيده و  ود پو

در کوه مقدس خدا، حاکی  ششده و حضور حصورت يک کروبی مس

تر از هر پادشاه بزرگ ديگری بوده  از اينست که بسيار جذاب

به  که  ست  سنده داده ا به نوي جازه را  ين ا تی ا که ح ست،  ا

 ی متوسل شود.ئگو اغراق يا گزافه

ندرجات  قدس م تاب م ندگان ک سياری از آموز يل ب بدين دل

پندارناد.  را تعريف شيطان و ساقط شادنش مای 02تا  00 آيات

 گويد: ين برگ میف
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ظاهرًا حزقیال برای ارائه دورنمائی از روزگار خودش با 

خدائی قوم، شروع  تجسم غرور و بی ،توصیفی از رئیس صور

نگرد  های پادشاه می کند. ولی وقتی او به افکار و راه می

ئی برانگیز شت او نیرو ستی در پ صی به در نده و مشخ ان

می  می برآن  که او را  ند  ند.  بی فت ک خدا مخال با  دارد 

کوتاه کالم اینکه حزقیال در او اعمال و کارهای شیطان 

می بت  را  با او رقا قی  به طری صور  شاه  که پاد ند  بی

را.  23ـ21:16کند. به یاد دارید داستان مندرج در متی  می

در  مسیح ؟آنجائیکه خداوند ما عیسی پطرس را سرزنش کرد

گفت. منظور عیسی نی كسطول رسالت زمینی سخن رکیکی به 

که  ست، بل شده ا شیطان  به  بدیل  طرس ت که پ بود  ین ن ا

اشاره او این بود که انگیزۀ نهفته در ماورای مخالفت 

او مبنی بر رفتن مسیح به جلجتا چیزی نبود بجز رئیس 

کرده ید  برال تأک سرین لی خی از مف ها. بر که  دیو ند  ا

شته است داهای صور را در فکر  ال بعضی ارواح یا جنحزقی

شته های فر با نیرو بت  مذکور در  که در رقا سای  ای و رؤ

 اند. کتاب دانیال بوده

اگر غرور برای نابودی حکما و قدرتمندان کافيست، چقدر 

ی که بخواهيم مستقل از خداوند گام برداريم، نايبيشتر ما

 باشيم! در معرض هالکت می

 (11ـ14214بر علیه صیدون ) نبّوت ض(

 ياسات. آنجاا شاهر صـیدونم داوری خدا شش( هدف 93ا91192

شهر  ين  که ا مود  خدا اراده ن بود.  صور  کی  ساحلی در نزدي

شود، ولی برای هميشه آنجا را  شمشیرو  وبا ،دچار مصيبت

نان  شهری در لب نوان  به ع صيدون  هم  نوز  کرد. ه يران ن و

مقدس کامالً نابود شده است  کتاب برقرار است، هرچند که صورِ 

 (.90196)ر.ک 

بينای احيااء اسارائيل در  ( اين آيات حاوی پايش96ا94192

ملکوت خود را بر روی زمين تشکيل  خداونددورانی است که 

 دهد. می

 (31ـ13)فصول بر علیه مصر  نبّوت ظ(

ست  صر ا جازات، م ست م ين فهر قوم در ا خرين  مين و آ هفت
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رساد کاه مجاازات ايان قاوم  ر می(. چنين به نظ39ا92)فصول 

ست. مصر بدون رود نيل خواهد  يهمگانی است و جای گذشت ني

می يه  ين رود تغذ صر از ا مردم م چون  ند و آن را دش مرد، 

بينيم که مصر تبديل به  داشتند. ولی در اينجا می گرامی می

است. « کتاب مرگ» ،ديار مرگ شده است و مشهورترين کتابش

ياد های  ترين بنا هرام بزرگ برهيبودش ا ظيم  ا مق های ع

گاه می شاهانش بار شند. پاد بزرگ  با های  ما گور چک ا های کو

می می يائی  مرگ موم پس از  ها را  تا از  ساختند. آن ند  کرد

شوند! دل خوردار  بر بر خود در ق قات  پر از  او صريان  های م

ند. بنابراين مجازات ودب خودباوری بود و به فکر مرگ نمی

ومی که در کتاب مقدس تصويری از جهان، بر مصر فرود آمد، ق

 خدا است. و مخصوصًا جهان بی

 (13)فصل  برخورد عام با فرعون و قوم اوغ( 

باا تمسااحی در  فرعـوناحتماالً  5تا  0( در آيات 09ا0192

ت. اين کروکوديل، مغرور اما رود بزرگ نيل مقايسه شده اس

يک ست.  نزد یانبين ا می ماه صر  شند مردم م گی كه با سط  هم تو

باشند. اسرائيل وقتی که برای  خداوند محکوم به مجازات می

زده بود )آيات  عصای نئینياری به سوی مصر رفت، تکيه بر 

ارزش و غيرقابال اعتمااد  الف(. مصر به خاطر اينکه بای 2ا6

 بود، شديدًا مجازات شد.

نين وي نداران دارای چ ما ايما گر  با  گیژا شيم،  هائی با

کننده  متحّول ه عوض شدن داريم. خداوندکمک خداوند نياز ب

 ها است. ذات

 سال ویران هلچبه خاطر غرور فرعون به مدت  سرزمین مصر

 (.09ب تا 2خواهد شد )

خواهد نمود، باار ديگار  جمعپس خدا مردم را س( 90ا03192

ديگر بار از مصر  اسرائیلمصر يک تمدن بزرگ نخواهد بود و 

 (.06ا03تقاضای کمک نخواهد نمود )آيات 
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آن  دمزرا محاصره کرده بود، اما  صوربه شدت  نبوکد نصر

مردم  که  فت )چون يرهما ابرا گر قالك جز به  شان  ای  وال

به نبوکد  مزدگريختند(. بنابراين خدا مصر را به عنوان 

که نبوکد نصر مصر  آن روز(. در 91ا07نصر خواهد داد )آيات 

نوان  به ع خدا  مزدرا  يرد،  برای خود بگ سرائیلشاخی   ا

هد  یدخوا يان  رویان به م کری از او  که ذ يب  قدرت رق يک  (

مود  عالم ن مردم ا به  يام را  ين پ يال ا ست( و حزق مده ا نيا

 (.90)آيه 

 (13ـ1234) ای بر سقوط مصر ـ مرثیه1

 فـوت، )حـبش(و تمامی متحادانش ا اتياوپی  مصر( 09ا0131

خواهند بابليان  شمشیر)ليديه( ا توسط  لود)ليبی( و 

نبوکد نصر پادشـاه (. 2تا  0د شد، آيات ن)ساقط خواهد افتا

شود )آيات  ناميده می ویران کننده زمینکه  است کسی بابل

 (.09ا01

 امشـانصناو  هـا بـا بـت( شهرهای عمده مصر کاه 02ا03131

 نوفاند:  محکوم به نابودی هستند، در اينجا نام برده شده

ليه جنوبی مصر(، ع)احتماالً شهری در منتهی  َفُتروس)ممفيس(، 

تانيس(،  نعصو و) تبس(،  ُن پوليس( ه) سین، َاَون)  تسفیَبَ ليو

، نباّوت )احتماالً دافن باساتانی(. َتحَفنحیس(. Bubastis)احتماالً 

(، 03)آياه  «بار دیگر رئیس از زمین مصر نخواهـد برخاسـت»

محقق شده است. هيچ يک از بستگان خونی در خاندان سلطنتی 

اند. ملک فاروق  ون بر مصر سلطنت نکردهاز آن زمان تا کن

سله به سل لق  يائی در  متع فر ايتال يک ن سط  که تو بود  ای 

عضاو  نميالدی بنياد نهاده شد. فاروق اولاي 0211اوائل سال 

 اين سلسله بود که تبحر کامل در زبان عربی داشت!

 (14231تا  14234ـ سقوط فرعون )3

جداگانه دياده  ( در اينجا سقو  مصر در دو صحنه96ا91131

به طريق مجازی  بازوی فرعونشود. يکی در شکسته شدن يک  می



 49 کتاب حزقیال

پ.م(. 615به منظور نشاان دادن شکسات او در جناگ قارقميش )

شان دادن  ظور ن به من بازوی دوم  شدن  سته  صحنه دوم در شک

 هجوم بابل به مصر و تسخير آنجا.

؟ او چون پادشاه آشور بزرگیدر  فرعونشبيه  کیست( 2ا0130

شاخهسرو آزادی د، بو ند  با  شاهی قدرتم يع. او پاد های رف

خت  يک در بود.  تر از او ن سی بزرگ که ک بدانجا  تا  بود، 

 بودند. اش سکنی گرفته های عظیم در سایه امتآسا که  غول

پر از غرور بود، خدا او را به  دلش( اما چونکه 04ا01130

 دست بابليان تسليم کرد. 

( پرتااب Sheol)در عبری  مواتبه عالم ا( آشوريان 02ا05130

نگرند )آيات  به آنها می ها امتشوند، در حالی که ساير  می

قااومی کااه پاايش از آن  ،خااواری آشااور از هــا امــت(. 07ااا05

(. از ايان نظار 06نمودند، تسلی يافتند )آياه  تحقيرشان می

به  يز  شد، او ن بزرگ  چه  تی گر بود، ح شوريان  چون آ عون  فر

 (.02اهد شد )آيه سپرده خو های زمین اسفل

 (31ای بر فرعون و مصر )فصل  ـ مرثیه2

پنداشت، ولی از نظار  می شیر ژیان( فرعون خود را 06ا0139

چون  هاخدا  به بود،  اژد خدا او را  که  هائی   داماژد

کرد. هد  نابود خوا ته، و  بل انداخ شاه با صر را  پاد غرور م

با اشک و آه خالیو  زمین ویرانو  نابود  خواهد شدو قوم 

ند داد.  ای ربه حزقيال امر فرمود ب خداوندنوحه سر خواه

 بسرايد. مرثیه، مصر و تمامی جمعیتش

کرده  که او را رد  قاتالن  شهر  برای  يز  ند ن سی خداو عي

های محافظ او پناه نگرفته بودند، اشک  بودند و در زير بال

می ظت  خود را حفا قات  خدا مخلو شاند.  ي اف ند و از تنب  هک

شود. باشد که خداوند اشک همدردی را برای  یآنان خوشنود نم

 گمشدگان به ما ارزانی بدارد!

ای از شااول  ماا شااهد منظاره 30اا07 ( در آياات39ا07139
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)آيات  آشورباشيم.  بدانجا رفت، می مصر، جائی که )هاویه(

و  96)آياات  ماشک و توبال(، 95و  94)آيات  عیالم(، 93و  99

( نياز در آنجاا 31)آياه  نصـیدونیا( و 92(، ادوم )آيه 97

ما در  بود، ا شده  بزرگ  هان  ين ج صر در ا ند. م ضور دار ح

 30، 92ها، شرمنده خواهد بود )آياات  هاويه مانند ساير قوم

(. اين الهام پايانی حزقيال برعليه هفت قوم )و شاهر( 39و 

 است.

IVفصـول  ـ احیاء اسرائیل و مجازات دشـمنان او(

 (33ـ33

پاياان کتااب باه مسائله احيااء تاا  33حزقيال از فصل 

 پردازد. اسرائيل و بازسازی معبد می

 (33بان )فصل  الف( رسالت نبی به عنوان دیده

( در اياان فصاال بااه فرمااان خداونااد حزقيااال بااه 2ااا0133

یده می بانی د مردم  مامور  بر  صادقانه  چه او  شود. چنان

گاه  ند، آن گوش نده ها  لی آن هد، و مه را بد های الز اخطار

ودی خود خواهند بود. اگر حزقيال از اخطار دادن مسئول ناب

آنها  خونبه مردم کوتاهی کند، و آنها نابود شوند، خدا 

 بان خواهد خواست. ديده دسترا از 

سئول  يال را م سرائیلخدا حزق ندان ا جا  خا مود. در اين ن

شود: خدا ما را مسؤل چه  سؤالی برای هر ايمانداری مطرح می

کی بايد شهادت دهيم؟ به کی بايد  کسی خواهد دانست؟ ما به

اخطااار دهاايم؟ بسااتگانمان، همکارانمااان، همسااايگانمان، 

است و اگر ما به درستی  گدوستانمان؟ اين يک مسؤليت بزر

 رسانيم. يان میزآن را انجام ندهيم به جان خود 

چگونـه زنـده »پرساند:  ( مردم باا نااميادی مای91ا01133

ها امروز تمام اميد خود  چه تعداد از انسان «خواهیم ماند؟

شده مأيوس  ست داده و  ست:  را از د ند اين سخ خداو ند؟ پا ا

جود دارد،  يدی و هم ام فرد  کارترين  برای گناه يد!  به کن تو
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اما تنها اميد پشت کردن به گناه است و نه در محکوم کردن 

کردند که برخورد خدا با آنان منصفانه  آن. مردم شکايت می

قبول نداشت و به آنها يادآوری کرد نبود، ولی خدا اين را 

 گناهانشکند و  را که اعتراف به گناه می شریرکه او شخص 

شيد و در عين حال شخص  را فراموش می  عادلی کند، خواهد بخ

 کند. باز گردد تنبيه میشرارت را که به سوی 

آماد و اطاالك داد  اورشلیم( وقتی که شخصی از 99و  90133

ست»که  شده ا سخیر  هان «شهر ت يال  د شودهحزق گر  شد و گ دی

 (.97 :94)آيات  گنگ نبود

( اين آياات ظااهرًا اشااره باه تعاداد کمای از 92ا93133

که بعد از سقو  اورشليم  های زمین  در خرابهيهوديان است 

یک نفر ـ گفتند اگر  باقی مانده بودند. آنها می اسرائیل

ه ، اين گروه حق داشتند کابراهیم ـ وارث این زمین بود

هان کيفيّ  خدا خوا ما  شند. ا شته با جا را دا نه آن بود،  ت 

شکلکميّ  نواك  کب ا تی مرت عدًا ح ها ب بت ت. آن شت  ستی  های ز پر

مینشدند و  نان  می ز ست از چ ساتیرجباي ها  ا يه آن که برعل

می می شهادت  پاک  حانی(  داد،  عی )رو گان واق ها نواد شد. آن

بر ناناا ظاهری آ قرار  ند. ا ها را ا ،هيم نبود جازات آن ز م

بود،  ضی ن صرف را حرف زدن  خدا از  که  يد، چون هد رهان نخوا

 (.0419نگريست )ر.ک يعقوب  بلکه به عمل آنان می

( مردم دوست داشتند به حزقيال گاوش کنناد ولای 33ا31133

دادند! وقتی  به اطاعت سخنان او از خود نشان نمی يتمايل

]نبي[  خواهند دانست کههای او تحقق بيابد آنها  نبّوت که

 در میان ایشان بوده است.

مًا  برويم، و دائ خدا  کالم  سوی  به  عت  برای اطا يد  ما با

های خود را بيازمائيم، مبادا از اجرای آن قصور ورزيم.  دل

که  ست  ين ني ظه ا به موع کنش  ترين وا گوئيم به ظه »ب چه موع

خدا با من صحبت کرده است، من »بلکه اينست که « !خوبی بود

 «دهم. بايد کاری انجام
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 (32ب( شبان دروغگو و شبان واقعی )فصل 

 خویشــتن)پادشاااهان( بااه مصااالح  شــبانان( 6ااا0134

ها )مردم(. آنها با خشونت  ند، نه به رفاه گلهيدانديش می

مینطسل ند و  ت  ندهکرد سفندان پراک مروز  می گو تا ا شدند. 

ظر  حت ن عت ت به جما مودن  خدمت ن مذهبی  بران  سياری از ره ب

« منفعت»خود را با « خدمت»اند. آنها  رفتهرا ياد نگ اخد

ته شتباه گرف خد ا يد  ما با ند.  که  اا نی  برای رهبرا را 

می خدمت  شتاقانه  به  م ست  ند نخ نيم. خداو شکر ک ند،  لهکن  گ

مان  شتر در ا طرات بي تا از خ شوند  نده  تا پراک جازه داد  ا

 (. ياتس وضعيت را به خوبی تشريح کرده است:01بمانند )آيه 

صویر بیوا ت ظان  یال ع گار حزق مان روز گداز  ای سیار جان ب

گله پراکنده شده است، بی هیچ مراقب و غذائی در  است.

ــند ــبانان خودپس ــه ش ــی ،حالیک ــود را م ــد و در  خ پرورن

بیهودگی لمیده و بدون اینکه به مسؤلیت خود فکر کنند 

باس و  غذا و ل گران  ها ن شغولند. آن شرت م عیش و ع به 

س می ایشآ شند و ح خود  کر با به ف قه  یک دقی برای  تی 

 دیگران نیستند.

خود را از دست اين  گله( بنابراين خدا مصمم است 01ا7:34

دنظر اوست مدروغين رها کند. اما هميشه برکت دادن  شبانان

های  يک نياز به يکا کرد و  هد  مع خوا له را ج نابراين گ و ب

ند و  بين خداو طه  کت راب ترين بر سيد. بزرگ هد ر نان خوا آ

 اهد بود، يک ارتبا  صميمانه بين خدا و انسان.اش خو گله

 زمـین( خدا شبان آنان خواهد شد و آنهاا را در 06ا00134

آنها سلطنت خواهد کرد )در  رنمود و ب جمع خواهدخودشان 

دوران هزاره(. دی ال مودی مبشر معروف به زيبائی مأموريت 

 اش خالصه کرده است: خدا را در رابطه با گله

شته با جه دا به تو مورد  «خواهم»شید  ند در  های خداو

 شبان و گوسفندان:در مورد  اش گله

 نمود. خواهمآنها را تفقد  :00آيه 

 رهانيد. خواهمآنها را  :09آيه 
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 آورد. خواهمآنها را بيرون  :03آيه 

 کرد. خواهمآنها را با هم جمع  :03آيه 

 آورد. خواهمآنها را به زمين خودشان  :03آيه 

 چرانيد. خواهمرا آنها  :04آيه 

 خوابانيد. خواهمآنها را  :05آيه 

 کرد. خواهمها را ترميم  شکستگی :06آيه 

 داد. خواهم بيماران را قّوت :07آيه 

کوشند اين مفهوم  از واعظين میبرخی افراد از جمله بعضی 

را برسانند که خدای عهد عتيق در مقايسه با خدائی که در 

بی خدائی  شده،  فی  يد معر هد جد جان  ع ست.  شمناک ا بت و خ مح

تيلور به زيبائی تمام مکاشفات خدا را به عنوان شبان در 

 هر دو عهد به هم ربط داده است:

شـده  مگـدنبـال گوسـفندان  12تصویر شبانی که در آیـه 

مائي گردد مي جه  ن بل تو شده در  ازقا گم  سفند  ثل گو م

است که در آنجا خداوند ما بدون شک توجه بـه  4 :15لوقا 

ی به ا ثل  ین م ست. ا شته ا یال دا تاب حزق خش از ک ن ب

یق و  هد عت خدا در ع ئوف  صیت ر یانگر شخ مام ب بائی ت زی

کوشند فرقی  دلیل روشنی بر نقض دیدگاه کسانی است که می

ل شوند بین یهوّه خدای اسرائیل و خدا، پدر خداوند ئقا

ها سیح. تن سی م صحبت از در  ما عی که  ست  خش نی ین دو ب ا

، 1:82؛ 13:71؛ 52:78اسـت )ر.ک مزامیــر  شـبان نیکـو شــده

 (12:31؛ پیدایش 1:41؛ 11:42اشعیا 

واقعای خاود را  گوسفندان( خداوند يهّوه همچنين 94ا07134

باشند، نجات  از دست شبانان دروغين که مغرور و بدجنس می

به ، اشاره 94و  93در آيات  «بندۀ خود داود»دهد. عبارت  می

ند سيح خداو سای م كه عي ست  سل داود  ا شد مياز ن يد با . ديو

 نويسد: بارون چنين می

هم  یان  تی یهود به « داود»ح یات را،  ین آ مذکور در ا

ـــ پســر بــزرگ داود کــه در او تمــام « مســیحا»عنــوان 

باشد، تعبیر  های مربوط به خاندان داود، متمرکز می وعده
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در تفسیرش از کتاب حزقیال  1کنند. بدین ترتیب کیمچی می

ای اسـت «مسـیحا»بندۀ خود داود که همان »د گوی می 23:34

ست. سته ا شاخه داود، برخا جات، از  یام ن و در « که در ا

که بایـد  ،مسیح پادشاه»گوید  می 37از فصل  24مورد آیه 

هد  که او از ذریّت داود خوا هاد، چون نامش را داود ن

 و این تفسیر تمامی مفسرین یهودی از داود است.« بود.

خادا در دوران سالطنت  گلـۀو کاميابی ( امنيت 30ا95134 

)آيه  عهد سالمتیآينده مسيح در اينجا تشريح شده است. تحت 

( 92ای )آياه  تاازه درختسـتان ،(96)آيه  های برکت بارش( 95

بود هد  يدهخوا نوك ا ست و  .  نه ا حاکميتی کريما يت،  آل حاکم

 هم سلطنت مطلق مسيح به عنوان پادشاه است. آن

 (32ل ج( نابودی ادوم )فص

 تشوعـدااست. اين کشور به خاطر  ر، ادومیکوه سع( 7ا0135

يان به يهود سبت  م و ن شليموشادی ن سقو  اور  و دنش در 

 اسرائیلکاريشان نسبت به اسيران و توطئه برای تسخير  ستم

کت  هان بر ست. ادوم خوا ته ا قرار گرف ند  سرزنش خداو مورد 

می خدا را ن لی  جدا از  بود، و ست.  ساخوا نعي ما ی خداو د 

تی است برای روزگار توانيم متبارک باشيم، و اين واقعيّ  نمی

ما. ادوم محکوم به ويرانی ابدی است و هيچ کس در آن پای 

 (.7نخواهد نهاد )آيه 

ورزياد و باا آناان چاون  حسد( ادوم به يهوديان 05ا2135

دشمنان برخورد کرد. ولی خداوند هنوز هم خود را با مردمش 

شدند و نه انکار.  ر آن زمان تأديب میداند. قوم د يکی می

 ادوم فرق اين دو را ندانسته بود.

بر  تمامی جهاننمود،  اسرائیل شادیچون ادوم بر ويرانی 

 خواهند نمود. شادیويرانی ادوم، 

                                                      

1- Kimchi 
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می تی  شادی  خدا وق شمنان  نابودی د بر  نداران  ند ايما بي

ند می میر، آزکن شقشود.  ده  خواه  ع گران  عی در آزردن دي واق

 کند. وست و خواه دشمن احساس رضايت نمید

 (31د( احیاء زمین و قوم )فصل 

انجيال باه »، 31تاا  95را عمدتًا به خاطر آياات  36فصل 

 اند. ناميده« روايات حزقيال

را تصرف کردند و مردم  زمین اسرائیل که  هائی امت( 7ا0136

قوم  صًا  ند، مخصو ستهزاء نمود هّوه ادومخدا را ا سط ي ، تو

 د شد.نخواه مجازات

د شاد و نخواه مسکونو روستاهای اسرائيل  شهرها( 05ا2136

خيزتر خواهد گرديد و ساير  زمين نسبت به ايام قديم حاصل

 ديگر به اسرائيل طعنه نخواهند زد. ها قوم

شود، بلکه مردم نيز بر  احياء می زمین( نه تنها 90ا06136

می ياء  مين اح خونريز ز نان  شدن آ يد  لت تبع ی و شوند. ع

ها  در میان امتخدا  اسم قدوسپرستی بود و موجب شدند که  بت

 شود. حرمت بی

، در هنگام 9419( پولس رسول در رساله به روميان 93ا99136

ها و  ات بين يهوديان در رابطه با امتختالفمحکوم نمودن ا

ماردم  خـدااين بخش نقل قول نموده است.  93شريعت، از آيه 

 نامياء خواهد نمود، نه به خاطر خود را در سرزمينشان اح

 خود را برافرازد. ناماسرائيل، بلکه به خاطر اينکه 

بيانگر زايش نوين اسارائيل  92تا  94الف( آيات  92ا94136

ها  به آن مود و  هد ن ير خوا قوم را تطه خدا آن  ست.  لی ا د

از  )تولد جديد( خواهد داد، و آنها را روحی تازهو  تازه

 د.ات خواهد داجن نجاسات

 از اين بخش چنين است: لتفسير کي

می شدن را  عادل  هوم  که مف هان  شدن از گنا ساند،  پاک  ر

شدن اشتباه شود. این مرحله با تولد  ستقدی با نباید



 56 کتاب حزقیال

شود که در این مرحله دلی  تازه از روح القدس دنبال می

ش میتتازه و گو سنگی  نه و  لی که جایگزین د تا  ی  شود 

خدا را فرامین  ند  سان بتوا تازگی  ان ند و در  عت ک اطا

 حیات گام بردارد.

لت ن ما از غف ند  که خداو تی  تازه يوديقوق لد  موس از تو

انديشيد  کتاب حزقيال می ازتعجب کرد، مطمئنًا به اين بخش 

ی يا به عنوان يک ربّ  اين بود که نيقوديموس رو انتظارش ب

 (.0113ته باشد )يوحنا نسمعلم در اسرائيل، آن را دا

افزوده خواهد شاد و  میوهو  ا غلهیمحصوالت ( 31ب و 92136

نخواهد شد. همۀ اين امور توسط خداوند انجام  دیگر قحطی

گيرند، نه به خاطر اينکه آنها را شايسته بداند، بلکه  می

 به خاطر جالل نام خودش چنين خواهد کرد.

زماين را خادا  های اطراف خواهند دانست که امت( 32ا30136

ساخت باد  سکون و آ گاه م ست، آن مانه ا ند  مرد لهمان های  گ

 خواهند شد. هایش، کثیر اورشلیم در موسم

ين شی از ا بّوت بخ به  ن بل  يان از با که يهود گاه  ها آن

اند ولی تحقق کامل آن منو   اسرائيل باز گشتند تحقق يافته

سال  يد در  سرائيل جد شور ا ست. ک سيح ا ندۀ م يت آي بر حاکم

ا ناباوری رفتاه رفتاه باه تشکيل شد. اينک يهوديان ب 0242

می باز  سرائيل  يک  ا ند، نزد مدن خداو مان آ نک ز ند. اي گرد

 است.

 (12ـ1232های خشک ) هـ( رویای وادی استخوان

حزقيااال  9و  0( در رويااای مااذکور در آيااات 2ااا0137

ديد. خداوند  وادیاسرائيل و يهودا را در  های خشک استخوان

بر  تا  مان داد  ستخوانبه او فر بوّ  ها ا ند تن نده  ک که ز

ما چنين مرتبط  وزشوند. ياتس اين مورد را به زندگی امر

 سازد: می

خارق قدرتی  با  بی  ین اخ ن عاده، ا خش را بال سلی ب ار ت

یاء  شود. اح یدوار  ستن ام به زی سرائیل  تا ا مود  عالم ن ا
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های خشکیده بدون رباط  حتی استخوان .شدن غیرممکن نیست

می خون،  شت و  غز و گو ن و م ند ز شوندتوان مدن روح  !ده  آ

قت  نین حقی ست. چ ندگی ا غاز ز كانخدا آ یاز  ندهده  ت ای ن

ستخوان پر از ا جایش  هر  که  ست  یائی ا مروز دن های  ا

شک چه یدهخ ست. آن که  را ا ست  یم این ما الزم دار که 

اش بیاید تا یک احیاء  القدس با قدرت برانگیزاننده روح

جو نین ر شود )همچ غاز  مین آ به پ عناب در ز ید  یدایش کن

 (.11:11و مکاشفه  7:2

بان آورد،  بر ز خدا را  کالم  يال  که حزق بار  لين  او

 پوشيده شدند. ها و گوشت و پوست پیه باها  استخوان

د و يمد تگانكشو  هاي اربعباد( بار ديگر نبی بر 04ا2137

اين مورد تصويری از احيای جهانی روح به آنها داخل شد. 

احياء کسانی کاه از نظار  (، نخست04ا00است )آيات  اسرائیل

 پس متولد شدن تازۀ آنان.ساند و  روحانی مرده

ما بايد متوجه عناصر تولد تازۀ خود باشيم. نخست بايد 

 (.2خدا )آيه و پس روح )دم( س( و 4کالم خدا باشد )آيه 

 (14ـ12232و( اتحاد مجدد اسرائیل و یهودا )

 عصـا دهاد دو ( سپس خداوند به حزقيال فرمان مای93ا05137

ير شاندبگ به ن کی  هودا ة، ي سرائيل  ی شانۀ ا به ن گری  و دي

(. حزقيال آنها را به هم پيوسته و تبديل افرایميا  یوسف)

حبعام که در روزگار ر دو مملکتنمود. اين يعنی  یک عصابه 

شد و  ند  کی خواه هم ي با  باره  شدند، دو جدا  هم  یک از 

 هاگ، و آنسلطنت خواهد کرد ع ایشانیجم ر)مسيحا( ب پادشاه

 اهر و احياء خواهند شد.طنجات يافته، 

 پادشاه)در اينجا به معنی عيسی خداوند(  داود( 92ا94137

خواهد بود و مردم بطور مطلق مطيع او خواهند بود. خدا يک 

میان با آنها خواهد بست و معبد در  عهد جاودانی... سالمتی

 ت.قرار خواهد گرفت. اين امر موکول به آينده اسایشان 

نده  شمنان آي نابودی د شگوئی  عد پي صل ب صل و ف ين ف ا

سرزمين  ماجوجرئيس اين دشمنان است و  وججاسرائيل است. 



 58 کتاب حزقیال

قدس در  تاب م ندگان ك ست. آموز هم مورد هويّ او با  جوج  ت 

توافق نظر ندارند. ظاهرًا زمان وقوك اين ماجرا موكول به 

ت. برگشتن اسرائيل به سرزمينشان و قبل از دوران هزاره اس

مرباو  باه دوران  2191اما جوج و ماجوج مذكور در مكاشافه 

 بعد از هزاره است.

 (33و  34نابودي دشمنان آینده اسرائیل )فصول ز( 

انش را اغوا خواهد نمود تاا حدو مت وجج( خداوند 06ا0132

رئـیس روش و ماشـك و  جوج( و 6ا0را جمع كند )آيات  افواجش

دانند كه  امي باستاني مي، كه جمعي آنها را اسشود مي البتو

سكو و توسرو سك از آن آمدهبيه، م مال  ول يك احت ين  ند. ا ا

است و به هيچ وجه ثابت نشده است. آنها به جنوب و به سوي 

 يزمین باسرائيل حركت خواهند كرد. يهوديان با امنيت در 

هاي دشمن را هزاران سال  خواهند شد. خدا نقشه حصار ساكن

طرح شهدا مي شدن پيش از  خدا نق مردمش  ند.  هائي  براي ر اي 

 دارد كه تسالي بزرگي براي ايمانداران است.

به زمين هجوم خواهناد آورد.  جوج( سپس سپاهيان 93ا07132

با  لي  شمو یرتو  حّدت خ جه خواه غ با نخدا موا مين  شد. ز د 

ظیم لي ع مردان  تزلز يد و  هد لرز شديدًا خوا بزرگ(  له  )زلز

چار  باجوج د س، و باران  تشخون،  گرگ، آ  گوگردو  یال، ت

 ( خواهند شد.93ا07)آيات 

نابودي دشمنان مردم خدا، ما را به ياد وعدة خداوند در 

هر آلتي كه باه »فرمايد  اندازد كه مي مي 07154صحيفه اشعيا 

هر ز برد و  هد  پيش نخوا شود،  ساخته  تو  براي بضد  كه  اني 

يب محاكمه به ضد تو برخيزد، تكذيب خواهي نمود. اينست نص

خداونااد  .بناادگان خداونااد و عاادالت ايشااان از جاااذب ماان

 «گويد. مي

حمل شكسات ساختي تمهاي اسرائیل  كوهدر  جوج( گروه 6ا0132

در آيه سوم الزامًا اشاره به  كمان و تیرخواهند شد. ذكر 
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هاي اوليه استفاده نخواهند كرد،  هاي آينده كه از سالح آرتش

كه مي نمي ند  هر چ شد،  ين  با ند ا ساند. توا هم بر ني را  مع

كند؟ يك پاسخ  ممكن است كسي بپرسد چرا قومي چنين كاري مي

محتمل در اين حقيقت نهفته است كه نيروهاي نظامي گوناگون 

سلحه كه ا ستند  عاتي ه بداك و اخترا سئول ا كانيكي  م هاي م

د. اگر اين ننظير تانك، هواپيما و غيره را از كار بينداز

هاي جنگي مكانيكي نيست بلكه  سالحدرست باشد ديگر نيازي به 

سالح ساير  سب و  باره از ا جاي آن دو كانيكي  به  هاي غيرم

 استفاده خواهد شد.

كودر سول  گر اس. ماك سوي دي از 
1
گو مي  كه،  يد  بري يگو ش ع

سالح يان  سخت براي ب مدرن و  به  هاي  كافي  شرفته  افزارهاي پي

تواند  مي ها احتماالً  ها و نيزه رسد. بدين ترتيب كمان نظر مي

و  2132هاي مذكور در  به معني سكوي پرتاب و موشك باشد. سالح

ساخته شده از چوب نيستند و ممكن است به اعتقاد  الزاماً  01

سوختي مواد  ير  ظامي نظ يزات ن سخن از تجه سياري  يروي  و ب ن

 محركه موشك، شده باشد.

 روفعـمخاود را،  قـدوسنام  روز( خداوند در آن 2و  7132

 ت.خواهد ساخ

جاااوج كاااه در مياااان كوهساااتان هاي  اســـلحه( 01و  2132

ور خواهند بود. اين  در آتش شعله هفت سالاند مدت  پراكنده

ندارند تا  چوب جنگلت كه آنها براي سوخت نيازي به واقعيّ 

ند تش بيفروز مال را مي ،آ ين احت سالح ا ين  كه ا ساند  ها  ر

 واقعًا چوبين بوده باشند.

 هـامون جـوجان در محلي به نام ( قبور كشته شدگ06ا00132

شرق  جوج( در  گروه  یاي) كردن  در فن  بود. د هد  مرده( خوا (

 به طول خواهد انجاميد. هفت ماهاجساد 

                                                      

1- S. Maxwell Coder 



 60 کتاب حزقیال

كشااته شااده، ساافره  ســوارانو  اســبان( اجساااد 91ااا07132

 پهناوري براي پرندگان و حيوانات صحرا خواهد شد.

كاه اساارت  دانسـت خواهنـد هـا امت( در آن روز 94ا90132

سرائيل ست از آن  نه ا سته ا خدا نتوان كه  خاطر اين به 

يل  به دل كه  ند، بل لوگيري ك ساتج صیراتو  نجا شان  تق خود

 بوده است.

خجالـت ياء اسرائيل تكميل خواهد شد. آنهاا ح( ا92ا95132

كرده و  موش  نوان  خداخود را فرا به ع نديرا  روح كه  خداو

 هند كرد.تصديق خوا ریختخواهد  خود را بر خاندان اسرائیل

V(24ـ24)فصل  هائي از دوران هزاره ـ صحنه 

 (21ـ24الف( معبد هزاره در اورشلیم )فصول 

و دو فصل بعد حاوي جزئياتي از معبد است كه در  لاين فص

ات اين فصل فاورشليم ساخته خواهد شد. درك بسياري از توضي

لي مي ست، و شكل ا مود.  م شاهده ن مالي را م نه اج توان زمي

پاول لي تن
1
 نويسد: مي 

گویند  باشند، می غیرلفظی میتفسیر مفسرینی که معتقد به 

 الگوی کلیسای مسیحی است. به هر حال این نبوّت که این

عمده در کتاب حزقیال که حاوی توصیفات، مشخصات و  نبوّت

می هزاره  بد  عاد مع که  اب شده  یان  قت ب با د نان  شد چ با

می سان  ند، آ ان حی ک مالً آن را طرا ند ع بد توا که مع نچنان

گاردینر قع اف  سلیمان را. در وا ستانی  سیر  2با در تف

بد  حی مع به طرا بور  قدس مج تاب م کوت از ک سری الی سرا

را برآن  3کلین هزاره شده است ـ این مورد آلوا جی مک

ید:  سیر بنما نین تف که چ شت  بدون »دا سر  یک مف گر  ا

تواند چنان حسی از یک طرح معماری داشته  دریافت وحی می

اشد، بدون شک معماران آینده که تحت هدایت خدا کار ب

 «کنند، در ساختن معبد مشکلی نخواهند داشت. می

                                                      

1- Pavl Leetan 

2- F. Gardiner 

3- Alva. J. Mac Clain 



 61 کتاب حزقیال

 (2ـ1224ـ مردی با نی پیمایش )1

يای  يال ازرؤ غازين حزق يات آ بد  شهردر آ شليم و مع اور

 در ســال چهــاردهم بعــد از تســخیر گويااد. هاازاره سااخن ماای

يال در  شليم، حزق یااور سیار بر  رو قرار کوهی ب ند  بل

یرد می مایش و  گ ثل ن مایش او م که ن مردی  سط  بودبتو ، رنج 

يائی از  شان داده شهر رو به او ن هزاره  بد  شليم و مع اور

می می کم  بی ح به ن که  شود.  خود راشود  که به  دل  چه  هر

بيند  را از آنچه که می قوم اسرائیلمتمرکز سازد و  بیند می

 دهد. بعد انجام میهای  و او اين کار را در فصل آگاه سازد

 (11ـ2224ـ دروازۀ شرقی حصار بیرونی )1

جا  بود، ورودی آن كه از آن بی  شرقی غر بد  ساختمان مع

بود، و توصيفات معماری با اين دروازه شروك  دروازۀ شرقی

(. 5شود )آيه  پيمايش می حصار بیرونی گرداگردشود. اول،  می

ته نی پرداخ صار بيرو شرقی ح شريح دروازۀ  به ت شود  می سپس 

 (.06ا6)آيات 

 (13ـ12214ـ حصار بیرونی )3

م فرشی ان که در  سنگ  ست آنچنان يک ا ماالً موزائ بد احت مع

در  سـی اطـاقآمده است و  610و کتاب استرا  317دوم تواريخ 

 آنجا قرار دارد.

 (12ـ14224ـ دو دروازۀ خارجی حصار بیرونی )2

شمال به  خل رواقبا  دروازۀ رو  يد هایش ها و ن  چون، با

شرقی شد.  دروازۀ  نوب بهدروازۀ رو با عاد و  ج مان اب به ه

ست شمال ا به  صات دروازۀ رو  بی درواز .مشخ صار غر  اي هدر ح

 نيست
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 (32ـ14224ـ سه دروازه به صحن داخلی )2

لی سه دروازه دارد:  صحن داخ يز  نوبین يات  دروازۀ ج )آ

دزوازۀ (، و 34اا39)آيات  سمت مشرق(، دروازۀ دوم به 30ا92

 ( 37ا35)آيات  الیشم

 (23ـ34224ـ لوازم قربانی )1

شت  یزه طاق ورودي دروازة رواقدر  م برای  شمالي در ا

سنگ  ازمیز بيه شده است، همچنين چهار عات ت  نايوقربانی ح

استفاده خواهد شد.  برای قربانی سوختنی که از آن تراشیده

 ، آمادههر طرفهای بسته شده از  و قالب ذبحبرای  الزمآالت 

 خواهد شد.

 (22ـ22224ـ حجرۀ کاهنان )2

نوب و ديگری رو جهائی برای نوازندگان، يکی رو به  اطاق

که  نانی  برای کاه طاق اول  شد. ا هد  يه خوا شمال تعب به 

که  نانی  برای کاه شمال  به  طاق رو  ستند و ا بد ه صدی مع مت

 )پسران صادوق(.باشند  متصدی مذبح يا قربانگاه می

 (23ـ24224ـ رواق معبد )4

بد يوانايا  رواق می مع ظر  بد  به ن ند رواق مع سد مان ر

ست.  شده ا حی  ياد  ستونسليمان طرا به  ما را  جا  های آن

بو ستون ياکين و  می عزهای  سليمان  بد  ندازد )اول  در مع ا

بيرونای  (. فصل چهلم عمدتًا به تشاريح محايط9017پادشاهان 

باه تشاريح خاود معباد  40معبد پرداختاه اسات، اماا فصال 

 پردازد. می

باه ماا ياادآوری  43تاا  41های مندرج در فصاول  اندازه

مائيم  می نا ن خدا، ب صات  ساس مشخ خود را برا خدمات  يد  نما

ها ظااهرًا ناامفهوم هساتند،  اندازه اين (.41:95)ر.ک خروج 

مگر اينکه در يک ساختمان واقعی پياده شوند. يک نمونه به 

ش سی با قت مهند نين د ست دارای چ کن ا همندرت مم نين  د.  چ
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، توضاايح دنباشااچنانچااه اياان ابعاااد صاارفًا ساامبوليکی 

 ای داده نشده است. کننده عقان

 (2ـ1221ـ هیکل و قدس االقداس )3

ابعاد هيکل معادل معبد سليمان و دو برابر ابعاد خيمه 

در بيابان است. مردی که ظاهر برنجی داشت، حزقيال را به 

شد.  قدس االقداسد ولی حزقيال به تنهائی وار «هیکل آورد»

اين مورد ما را به ياد ممنوعيت ورود به معبد باستانی و 

(. چنااين 02101؛ 09ااا212اناادازه )ر.ک عبرانيااان  خيمااه ماای

سيم هز تق بد  ظاهرًا در مع ستانی،  بد با ندی از مع هم اب ره 

 اعمال خواهد شد.

 (11ـ2221های کناری ) ـ اطاق14

سه معبد شامل  ع و فشرده خواهد بود. اينيمعبد بسيار وس

هر و  قهطب فه در  قسی غر طاق هطب ين ا بود. ا هد  با  خوا ها 

 شود عرض می توجه به اينکه ديوار معبد از پائين به باال کم

 (.7د )آيه نشو تر می طبقه زيرين خود، عريض نسبت به

 (11221ـ ساختمان غربی معبد )11

نه نای جداگا بد، ب بی مع يه غر هی عل نای منت عۀ ب ای  مجمو

ب ست  طول ا عرض  نود ذراعه  تاد ذراعو  نای هف ظور از ب ، من

 اين ساختمان اظهار نشده است.

 الف( 12تا  13221ـ ابعاد معبد )11

کند. طول  ی میرگي حزقيال به معبد رفته و آن را اندازه

 است. صد ذراعمعبد صد ذراك و عرض آن 

 (11ب تا 12221ـ تزئینات و دکوراسیون داخل معبد )13

 ها آستانهدر هر طرف و هائی  نایوا بد شاملبخش داخلی مع

 خواهد بود. کبشمهای  پنجرهو 

یان خلو  کروب بد  ها ن لی مع نات داخ يان تزئي يک در م

مینخواه باشند )ر.ک  د بود. کروبيان که بيانگر تقدس خدا 
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 صورت انسانیباشند، يک  دارای دو صورت می (پيدايش فصل سوم

چون  صورت  يک  صورت در  شیرو  هر  قرار که  طرفين  خل  هت ن ج

 گرفته است. نخل در کتاب مقدس نماد پيروزی و عدالت است.

يال  يد از  مذبححزق که با ستور  چوبرا  به د شود  ساخته 

 ناميد. ،باشد می «میزی که در حضور خداوند» خدا

باشد و  دو لنگهو هر دو در  دو دربايست دارای  معبد می

 د.ش باشمنقّ  ها نخلو  کروبیاندرها به نقش 

 پوشيده شود. آستانه چوبیبايست با  میرواق 

به  ظم  کاهن اع هد و  تابوت ع پرده،  سخنی از  جا  در اين

ا حجاب در واقعه جلجتا دو پاره ي ميان نيامده است. پرده

مان  جا ه فت و او در اين قق يا سيح تح تابوت در م ماد  شد. ن

 باشد. کاهن اعظم می

 (12ـ1221ـ حجرۀ کاهن )12

جر نان دارای ح قع در  هکاه نوبو  شمالهائی وا بد  ج مع

طه ين محو بود. ا ند  نان  خواه که کاه بود  ند  جائی خواه ها 

قد هدايا را  سم ند میترين  باسو  خور خدمت ل خود را در  های 

 گذارند. آنجا می

 (14ـ12:21ـ ابعاد صحن بیرونی )12

در هر چهار طرف خواهد بود.  پانصد نیونی رابعاد صحن بي

بين  فاوت  قدست قدسغیو  م ست از  رم ستم، عبارت يه بي در آ

يائی و  ها را دن ست آن کن ا ما مم که  ست  چه ه بين آن فاوت  ت

جاری  مور  بادت و ا بين ع ست  فاوتی ا ناميم. ت خروی ب و ا

 زندگی. مره روز

 (22و  23ای )فصول  ب( عبادت هزاره

( مشااهده کارديم کاه 93100( اخيرًا در همين کتاب )5ا0143

 جالل خدای اسرائیلترک گفت. اما جالل معبد اورشليم را  برا

شاهی  برای پاد که  گاه  ند، آن سيح خداو سای م شخص عي در 

 گردد. آيد، باز می می
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خواهاد شاد و  ساکنمردمش  تا به ابد در میان( او 2ا6143

 رجاساتپرستی( و  مرتکب هرزگی روحانی )بت بار دیگرمردم 

 د شد.نپرستی در معبد نخواه ا بتببط مرت

خانـدان اسـرائیل از گناهـان خـود خجـل  ( وقتی09ا01143

گاهشوند نه آن يب ای نمو سپس ترت يد و  ند د يک  ساختن خواه

معبد تازه را خواهند داد. به محض اينکه توبه نمايند خدا 

به آنها اميدی تازه خواهد بخشيد )ما نيز بايد در مقابل 

کنند چنين واکنشی نشان دهيم(. به مردم  کسانی که توبه می

عالم يد ا بد با حدود مع حدودش ) مام  که ت کوه  (شود  سر  بر 

 باشد و در آنجا معبد بنا شود و تقديس شود.

ماا را از گناهاان خودماان  ،مشاهده واقعی جالل خداوناد

 (01کند )آيه  شرمنده می

 اساتکه ظاهرًا چون ساکوئی  یمایش مذبحپ توصيف (07ا03143

يرد و گ در روی مذبح قرار می آتشداناند.  در اين آيات آمده

می ته  تش افروخ جا آ شاخ  در آن هار  شدان دارای چ شود. آت

خواهد شد. يک  نصببر طرفين آن به سمت باال خواهد بود که 

شوند,  باشند که منتهی به مذبح می می هائی پلهمورد اضافی 

پله نداشتند. اين مذبح  ها در حاليکه در معابد پيشين مذبح

مذبح  دانی به آتشبه قدری بلند خواهد بود که برای دسترس

 وجود پله الزم خواهد بود.

شود در رابطاه  ( سپس به بيان مراسمی پرداخته می97ا02143

قديس  سم  مذبحبا ت ين مرا خون. ا فت روزبا  طول  ه به 

مد و اهمّ  می میانجا که  ست  مومی  يت آن در اين بادت ع توان ع

ندين بُ  سرائيل را در چ قعا هد عتي مود يد ع شاهده ن خروج ) م

و دوم  65ا6912؛ اول پادشاهان 33، 02، 05، ::00الويان ، 37192

 در روز هشـتم. بعد از تماام ايان مراسام، (01ا417تواريخ 

 شروك خواهد شد. ها قربانیگذراندن 
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رسد: نه تنها  اين فصل با يک نکته تسلی بخش به پايان می

من شما »فرمايد  پذيرد، بلکه می های قوم را می خدا قربانی

 «ست.ینم کرد، قول خداوند یهّوه ارا قبول خواه

که در آن روز  شيد  شته با جه دا نانتو سران  ،کاه  صادوقپ

 احتمااالً باه خااطر وفااداری پايادار باشند كه مي (02آيه )

خار  صادوق ين افت به ا مانش  سليمان، دود به داود و  سبت  ن

 اند. نايل شده

 بسـتهبايد برای هميشه  بیرونی صحن دروازه شرقی (3ا0144

شد چون با ند ،  جا واردخداو ترک  به آن جا را  شده و آن

رواق دروازه تواند در  )پادشاه( می رئیسنخواهد کرد. تنها 

شیند بانی  بن غذای قر خوردو از  عدهب می .  که  ای  ند  پندار

پندارند که يک  ای هم می باشد، عده منظور از رئيس مسيح می

ظر السلطنه تحت ن نفر از نسل داود است که به عنوان نايب

شاه  سيح پاد هد  خدمتم موخوا يو ن حال اف. دبل هر  به  د. 

چون او چندين ، تواند مسيح باشد گويد که او نمی ت مینگرا

ناد اگذر ( و برای خاودش قرباانی گنااه مای06146پسر دارد )

(99145.) 

، نبی آوردمعبد پیش روی حزقيال را  خداوند( وقتی 2ا4144

به زمين  ،اخته بودمملو سکه معبد را  جالل خداوندت باز هي

آموزيم وقتی که جالل خداوند متجلی  افتاد. از آيه چهارم می

ندگان  می ستايش کن بادت در دل  برای ع شديدی  شتياق  شود ا

دارند در حضور او به  کشد، تا بدانجا که دوست می زبانه می

 خاک بيفتند.

خداوند حزقيال را دستور داد تا توجه خود را معطوف به 

های آن،  ها و خروجی ر رابطه با معبد و ورودیتازه دقوانین 

( و به قاوم اخطاار نماياد کاه اساتفاده از 5نمايد )آيه 

 (.2ا6بيگانگان در خدمت برای معبد، متوقف شود )آيات 

 الویـاناهميت در معبد به  م( از اين پس مشاغل ک06ا01144

می گذار  شدند، وا ست  بت پر مانی  ها وش که ز سران د. تن پ
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نوان توان میصادوق به ع نانند  به  کاه ند و  س دَ ق  مَ خدمت کن

خل خدا را  دا ند خدمتشوند و  صادوق .کن سران  در  كه پ

اول  ؛94105روزهای سخت به داود وفادار ماند )دوم ساموئيل 

و غيره...(. احتماالً الويان باه  35، 97، 9619؛ 3910پادشاهان 

شان در دوران  عدم صداقت يا  لی و  ندان عي نت خا خاطر لع

 لق شده بودند.عخدمت کهانت م ازاهان پادش

غالبًا عواقب  گناه آموزيم که تمام اين موارد می ازما 

 شود. تلخی در پی دارد و وفاداری و صداقت پاداش داده می

بايسات لبااس کتاانی بپوشاند و ناه  ( کاهنان می02ا07144

ب( 02) «قوم را در لباس خویش تقدیس ننماینـد»پشمی. عبارت 

س به مرا شاره  بد ا خدمت در مع به  صاص  که اخت ست  قديس ا م ت

؛ الوياان 92131؛ 37192داشت، نه وظايف معمولی کاهنان )خاروج 

 (.09و  0119؛ حّجی 97، 0216

اناد.  آياات ذکار شاده اين( مقررات مربوطه در 99ا:::91

خودداری از  سته،  های آرا شیدنمو خودداری از  نو شراب، 

ست که بايد کاهنان ، مواردی ابیوهيا  قهمطلّ ازدواج با زن 

 رعايت کنند.

( وظيفۀ ديگر پسران صادوق اين خواهد بود کاه 94و  93144

بين  قدسفرق  قدسو  م به  غیرم خدارا  ند. و  قوم  ليم ده تع

 کنند. داوری، اهمچنين در  دعواه

)جسد انساان( تمااس  ت آدمیمیّ ( اگر الزم شود با 97ا95144

 نمايند.داشته باشند، مراسم خاصی را بايد مراعات 

خداوند است، حمايات  نصیب( آنها با چيزهايی که 30ا92144

خدا اراده نموده است که ميراث آنها باشد و  .خواهند شد

گری  يز دي ير چ مروز غ شند. ا شته با مين ندا از او در روی ز

کند. خدا از  پيدا میاين مسئله در مورد خادمان خدا مصداق 

جستجو کنيم. ما  خواهد در او خوشنودی کامل خود را ما می

توانيم مانند پولس رسول در هر شرايطی قانع باشيم  هم می
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(، ولی الزم است ايان را يااد بگياريم زيارا 0014)فيلپيان 

می سته دل  شخص شک يک  ست.  ما ني تًا در  عت طبيع ند  قنا توا

کيست برای من در آسمان؟ و غير از تو هيچ چيزی را »بگويد 

دل من زايل گردد، ليکن  خواهم. اگرچه جسد و در زمين نمی

و  95173)مزاميار « صخره دلم و حصۀ من خداست، تا ابداالباد

96.) 

 (21و  22ج( قانون اساسی هزاره )فصول 

زمين اسرائيل، قطعاه زمينای باه عناوان سر قلب( در 0145

به  قدس  قه م ندمنط ين  خداو عاد ا فت. اب هد يا صاص خوا اخت

 واهد بود.خده هزار نیدر  بیست و پنج هزار نیقطعه 

( اين قطعه زمين به دو بخش تقسيم خواهد شد، نيمه 5ا9145

خواهد داشت، نيمه  کاهنانو اختصاص به  قدسفوقانی شامل 

 الویان خواهد بود.تحتانی از آن 

( در انتهای اين قطعه، زمينی است که جايگااه ماردم 6145

 خواهد بود. شهر اورشلیمعادی است و قسمتی از 

تاا مرزهاای  شرقیو  غربیزمين از قسمت ( تمامی 2و  7145

 تعلق خواهد داشت. رئیساسرائيل به سرزمين 

 اف و عـدالت رانصـا بايسات مای سروران اسرائیل (09ا2145

)تارازوی بادون  میـزان راسـت( و از 2اجرا نمايند )آياه 

 های درست استفاده کنند. تقلب( و اندازه

تا درصاد  اند مکلف شده تمامی قوم( در اين آيات 07ا03145

به  خود را  صوالت  صی از مح سرائیلمشخ ئیس در ا ند و ر ، بده

مان يز در ز ئيس ن ند  ر ضور خداو به ح هدايا را  قرر،  های م

 ند.ابگذر

( در اولين روز بعد از اولين مااه ساال، معباد 91ا02145

يد از  مردم با ماه  مان  فتم ه شود و در روز ه يز  يد تم با

 اند، طاهر شوند. مرتکب شده سهوًا و غفلتاً گناهانی که 
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بايست عيد فصاح را در روز چهااردهم از  ( قوم می95ا90145

لين مه او يد خي سال و ع ماه  ماه  پانزدهم از  ها را در روز 

 هفتم نگه داشته و مراعات نمايند.

يد پن کری از ع جا ذ يد در اين ست، ع روز  و هاكرناطيکا

 کفاره به ميان نيامده است.

و روزهای مقدس بر ماست با توجه به تمام اين تشريفات 

بار و  ما، يک جای  به  سيح  که م کاری  خاطر  به  خدا را  که 

 .برای هميشه انجام داد، سپاسگزار باشيم

 های هزاره قربانی

ای از  بااه پاااره 07و  05145 ؛96، 91143در کتاااب حزقيااال 

شده است. ما  ههای دوران هزار قربانی برای کفاره، اشاره 

گويد  که می 09101ساله عبرانيان اين موارد را با توجه به ر

لکن او )مسيح( چون يک قربانی برای گناهان گذرانيد، به »

کاه  02101و يا عبرانيان « دست راست خدا نشست تا ابداالباد

يد  می ما »گو مئاجا که آ بانی ری  گر قر ست، دي ها ه زش اين

 توانيم تفسير کنيم؟ چگونه می« گناهان نيست

مه  فاره»کل شش( «ک کار آنچنان )پو به  يق  هد عت که در ع

ست  ته ا میرف هان را ن نداختن گنا نی دور ا گز مع هد.  هر د

زيارا »نماياد ...  به ما يادآوری مای 4: 01رساله عبرانيان 

ند. هان را بک فع گنا ها ر ها و بز خون گاوه که  ست  حال ا « م

ها در واقع يک مرور ساليانه بر گناهان مرتکب  بلکه قربانی

 (.:::3شده بوده است )عبرانيان 

فارهپس  می ک نی  که  چه مع ست  نی ا بدين مع فاره  هد؟ ک د

می شان  شريفاتی را ن نی ت هارت بيرو نوعی ط بانی  هد.  قر د

اند که آنها را  ها نوعی مراسم تطهير برای قوم بوده قربانی

ها  نمودند. قربانی برای عبادت و پيروی از خدا، آماده می

که تصور  ير مذبح ا مکانیظن را جان حتی برای اجسام بی

نمودند )خروج  کفاره می رود ا بخشش گناهان در آنجا نمی
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تمام اينها بدان معنی است که ماذبح هام باه طاور  .(37192

 گرديد. شد و آماده برای خدمت می تشريفاتی تطهير می

شاود،  صحبت از بخشش گنااه ساهوی مای 9114وقتی در الويان 

يفاتی به تواند بدين معنی باشد که يک تطهير تشر تنها می

 جهت آماده کردن شخص برای عبادت است.

تر و بيشتری  مفهوم گسترده« کفاره»در روزگار ما کلمۀ 

لی  می شريح ک برای ت نه  نوان نمو به ع بارت  ين ع بد. از ا طل

کفارۀ مسيح بر صليب که بدان وسيله گناهان ما از ما دور 

شود. ولی اين  گرديد و ما با خدا آشتی کرديم، استفاده می

میکل قدس ن تاب م هوم را در ک ين مف گز ا ساند )در  مه هر ر

مانناد « کفااره»عباارت  KJVترجماه  0015رساله به رومياان 

را « آشااتی»هااا، مفهااوم  و ساااير ترجمااه NKJVهااای  ترجمااه

 رساند(. می

ی از قربانی جامع و ئانمروها در تاريخ اسرائيل د قربانی

 کامل مسيح بودند.

يادبود کار مسيح در جلجتا ها در دوران هزاره به  قربانی

شااود و يادگاااری باارای اساارائيل خواهااد بااود،  انجااام ماای

ما. ديدگاه های عبری هيچگاه  آنچنانکه شام خداوند، برای 

تشريفات قربانی را در آينده، ممنوك نکرده است. ولی آنها 

بانی يک از قر هيچ  که  ند  صرار دار فع  ا گز دا نده هر های آي

که  بود، بل ند  هان نخواه ستهگنا که توان چه  جام  آن ند ان ا

 اند. دهند، در گذشته مؤثر بوده

در  رئـیسبيانگر اينست کاه چگوناه  2تا  0( آيات 2ا0146

گام آوردن  حههن يد س   ذبي ماهغرّ ت و ب  برای ع دروازۀ ، در ۀ 

تواند وارد صحن  (. او نمی6ايستد )ايه  می شرقی صحن بیرونی

رئيس بايستند  )مردم( نيز بايد پشتاهل زمین درونی شود. 

کنند، عبادت کنند. نه رئيس  می کاهنان قربانیو هنگامی که 

 توانند وارد صحن درونی شوند. و نه مردم نمی
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در حال  خواهد ديد كه را در دوران هزاره، اسرائيل مسيح

می خدا  به  يزی  ضه چ چون آن را در  عر گاه  قوم هيچ که  شد  با

 گذشته عرضه نداشته بودند.

، باياد صاحن بيرونای را از طرياق مـیناهل ز( 01و  2146

اند، ترک بگويند و آنچه  آمدهاز آن غير از آنکه  ای دروازه

 دهد، انجام دهند. که رئيس انجام می

ای رئايس و در يادبه تشريح ها 09و  00( در آيات 02ا00146

 های روزانه پرداخته شده است. به قربانی 05ا03آيات 

داند که  را مجاز نمیشريعت در رابطه با اموال رئيس، او 

صفانه  ير من يق غ به طر يا آن را  هد و  ست بد مالش را از د

 بيافزايد.

 شود. تعيين می قومو  کاهنانبرای  ها مطبخ( محل 94ا02146

 (24و  22د( سرزمین هزاره )فصول 

 (11ـ1222( شفای آبها )1

که از در  يد  يا رودی د يال در رؤ بدحزق جاری و از  مع

گذارد  وازه شرقی، مذبح را پشت سر میطريق ديوار جنوبی در

خواهد يافت و  شفادريا  های آبريزد.  مرده می دریایو به 

ين  سير ا ياتس در تف بود.  ند  فراوان در آن خواه يان  ماه

 نويسد: آيات می

اب در عهد عتیق است. مناطق بیابانی ذّ جآب حیات یک طرح 

که  یانی  ین جر ند. ا به آب دار یاز  یات ن کان ح برای ام

میحز یال  شک  ق ناطق خ سوی م به  یان و  بد جر ند از مع بی

می به  یات و  عََر خود ح سیر  هر در م ین ن فا و شرود. ا

می که  جا  به هر نی را  می فراوا نی  ین  رود، ارزا دارد. ا

که  ست  مانی ا مان در سی جه ست. عی ند آن ا هان نیازم

ظه ساس موع چاه  برا سر  شفابخش ساش در  بع  مان من وخار، ه

؛ 8:14زکریــا  ؛18:3؛ ایــوب 4:64؛ ::3اســت )ر.ک مزامیــر 

 (.2و  1:22و مکاشفه  38:7؛ 15ـ7:4یوحنا 

د( سيمای بواين رود )که يک رود جغرافيائی واقعی خواهد 

يه  ست )آ شده ا يل  نک تکم هم اي که  ست  تی ا ندۀ برک کان ده ت
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يابد. خدا در  (، که در دوران هزارۀ حکومت مسيح جريان می00

راين جريان برکت افزوده خواهد معبد ساکن خواهد شد و بناب

امروز در  خدا ها روانه خواهد گرديد. شد و به ساير مکان

(، بنابراين جرياان 0216های ما ساکن است )اول قرنتيان  بدن

می ما  طراف  که ا سانی  به ک ما  يد از  کت با سد  بر شند، بر با

 (.32و  3717)يوحنا 

پر از روح سان  چه ان بر چنان ندگی او  شد، و ز قدس با  ال

جام داده  کاری ان خدا  برای  گذارد،  ثر ب گران ا ندگی دي ز

ش تالش  چه  ست.  شرايطگا به  تا  ست  کترفی الزم ا که بر زا  ی 

 باشند برسيم: می

ين رود می ،ا که  جا  هر ک به  يات را  هد  ح نی خوا رود ارزا

داشت ا و اين تصوير گويائی است از رسالت حيات بخش 

 القدس. روح

 (13ـ13222ـ حدود زمین )1

در آينده، در اين آياات  زمینو تقسيمات  حدود( 91ا03147

 اند. داده شده

يه  مين )آ مرز ز نوان  به ع به رود اردن  يال  شاره حزق ا

دانست که زمين  تواند نادرست باشد، او به درستی می (، نمی02

(. شايد 02105به شرق تا افراته گسترش خواهد يافت )پيدايش 

يه  حدودۀ اول به م شاره او  جا ا شددر اين سطين با يا  ،فل و 

شايد منظورش اينست که اردن تنها بخشی از مرز شرقی است، 

حدود  يه  که بق شمالبه در حالي ته  شرقي شمال و  تا افرا

رسيده بود. توضيح دوم کمتر متداول است، ولی از آنجا که 

توصيف حزقيال مفصل است و اصالً نامی از افراته نبرده است، 

 شايان توجه است.

، برحسـب اسـباط اسـرائیلاز طريق قرعاه  زمین( 93ا90147

هم از  گان  ما بيگان شد، ا هد  سيم خوا یراث تق حروم م م

 نخواهند شد.
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 (24ـ تقسیم زمین )فصل 3

ها افقی تقسايم  در باريکه زمینرسد که  ( به نظر می7ا0142

قع در  که وا شرقی. باري مرز  تا  نه  شد، از مديترا هد  خوا

واهد بود )آيه اول( سپس خ دانهی عليه شمالی متعلق به تمن

( و 3)آياه  نفتـالی( و 9)آياه  ریشآهای زير آن به  باريکه

 یهـوا( و 6)آياه  روبین( و 5)آيه  افرایم( و 4)آيه  منسی

 ، تعلق خواهد گرفت.(7)آيه 

بخشی است که جهت رئيس درنظر گرفته  جنوب یهودا( 99ا2142

شليم  شهر اور قد س و  شامل م  ش ميشده و  ين با يه حنا»د. ا

ميدان وسيعی خواهد بود در قسمت شمالی دريای مرده. « مقدس

اين قطعه به سه نوار افقی تقسيم خواهد شد، نوار منتهی 

 مرکزعليه شمالی متعلق به کاهنان است که معبد هزاره در 

آن خواهد بود. نوار ميانی متعلق به الويان و نوار جنوبی 

شليم  بو ست اکه اور قرار دارد  کز آن  عادی در مر مردم  ه 

به  ناحيهتعلق خواهد گرفت. بقيه محدودۀ شرقی و غربی اين 

 رئيس خواهد رسيد.

باه قبايال بنياامين « مقادس ناحيه»( سپس جنوب 97ا93142

 زبولـون(، 95)آياه  اركایسـا(، 94)آياه  شمعون(، 93)آيه 

 تعلق خواهد گرفت. (،97)آيه  جاد( و 96)آيه 

خواهد  دروازهی دوازده ( شهر تازۀ اورشليم دارا35ا92142

هت  دروازه و برای هر قبيله اسرائيل يک سه بود، در هر ج

شود  اش می خواهد شد که معنی یهّوه شَّمهدروازه. نام آن شهر 

اين نام ما را به ياد آنچه که هميشه « خداوند اينجاست.»

اندازد. خدا مخلوقات خود را بدان اندازه  در فکر خداست می

تر  کشد آنها را به خود نزديک شه نقشه میدوست دارد که همي

 «؟یکجائ»پرسد  جويد و می نمايد, او خدائی است که هميشه می

. او حتی در قالب کند به توبه و ايمان دعوت می و انسان را

پسر خدا به زمين آمد تا برای ما بميرد. آرزوی او تحقق 

ما  شد.  هد  يک خوا لب او نزد به ق سان  فت. ان هد يا خوا
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يم در جستجوی او برای گمشدگان، حتی در اين زمانه توان می

 هم شرکت کنيم. اشتياق خدا برای ما چنين است.

ای  خواهيم تفسير خود از رسالۀ حزقيال با خالصه اينک می

چارلز ال في يق  هد عت ستاد ع نات ا يان دناز بيا به پا برگ 

 برسانيم:

ین بوّت ا با  بی ن شروع و  خدا  جالل  یا از  یک رو با  یب  رق

ید صیتو شلیم جد لل اور شهر مج ند در  جالل خداو فی از 

می یان  شفه  پا تاب مکا نا و ک چون یوح یز  یال ن بد. حزق یا

سان  خدا در ان لل  قدس و مج سکونت م با  تابش را  او، ک

پایان داد. هدفی برتر و بزرگتر از این در تاریخ وجود 

 ندارد که خدا در انسان ساکن شود.

 

 

 


