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.  نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



ردند و مدتها پیش، ارتشهاي قدرتمندي به یهودیه حمله ک
دور . دبسیاري از قوم خدا را به عنوان اسیر به بابل بردن

خانه، این یهودیان در کنار رودخانه کبار از 
در میان . کردندمیزندگی 

حزقیال بنده خدا، آنها 

.نبی بود



.  خداوند به حزقیال رویایی دادروزي 
به صورت نوري درخشان، به شکل خدا جالل

هر کدام . زنده آتشین ظاهر شدموجود چهار
ک باالي سر آنها ی. و چهار بال داشتندچهار چهره 

ر مانند کبود زیبا قرار داشت، پر از نویاقوت تخت
ید، وقتی حزقیال آن را د. کمانهاي فروزانرنگین 

زمینصورت روي به 
سجدهو افتاد 

.کرد



ه نزد من تو را ب": خدا به حزقیال چنین گفت
آنها سخنان مرا به. فرستماسرائیل میبنی

یدست. کنندزیرا آنها نافرمانی میبگو 
.ظاهر شد و طوماري را پیش آورد

رااین طومار ": خداوند فرمود
صحبتو برو با اسرائیل بخور 

چه".کن
فرمان
!عجیبی
.اما حزقیال اطاعت کرد
.طومار را خورد و رفت



روح خدا حزقیال را بلند کرد و
کنسارا به نزد یهودیان اسیر او 

دیگري در نقطه در 
.رودخانه کبار بردکنار 

کهروز در جایی هفت 
.نشسته بودند نشستآنها 
حیرتآنچه دیده بود از 

حزقیالخداوند . شدزده 
قرارعنوان دیدبان به را 

مردمباید به او . داد
ستمکار هشدار دهد

.از خدا سرپیچی نکنندکه 



حزقیال کارهاي عجیب 
انجام داد تا کالم زیادي غریب و 

ا بر او تصویري از اورشلیم ر. را براي مردم روشن کندخدا 
الی شاید مردم در ح. روي یک تکه کاشی سفالی خراشید

که او چهره یک ارتش قدرتمند در اطراف اورشلیم را 
داد یاو نشان م. کردند، از باالي شانه او نگاه میکشیدمی

.شهر مقدس خدا به زودي نابود خواهد شدکه 



پادشاهی سال و یهودا، 390پادشاهی شمالی اسرائیل، 
ل دلیبه همین . سال خدا را نافرمانی کردند40جنوب، 

.  ردخواسرائیل نابود شد و یهودا به زودي شکست می
روز بر پهلوي چپ 390خداوند به حزقیال گفت که 

روز بر سمت راست خود دراز بکشد تا 40و 
گناه مردم را به تعداد سالهاي 

آنها 

یادآوري 
.کند



ال که حزقیشاید مردم فکر می کردند
او هرچه را. مرد بسیار عجیبی است

یک . که خدا به او گفت، انجام داد
روز، او موهاي خود را تراشید و یک 

ه سوم آن را سوزاند به نشانه اینک
ند، وقتی ارتش بابل به شهر حمله ک
یک سوم مردم اورشلیم در اثر 

.بیماري و قحطی می میرند



یر حزقیال یک سوم دیگر از موهاي خود را گرفت و با شمش
دم این براي نشان دادن این بود که یک سوم مر. خرد کرد

یک سوم آخر را، . با شمشیرهاي دشمن خواهند مرد
خود اما او چند مو به لبه لباس. حزقیال در باد پراکنده کرد

ن دوخت به این نشانه که خداوند برخی از مردم خود را ایم
دارد و مینگه 

به آنها را 
سرزمین موعود 

.گرداندبازمی



ت که این نبی شجاع به یهودیان اسیر گف
اوضاع بدتر خواهد شد و نه آنطور که 

مردم از حزقیال عصبانی . امیدوارند
گفتنشدند، اما او همچنان به 

،یک روز. کالم خدا ادامه داد
اسرائیلوقتی او نزد بزرگان 

بهنشسته بود، خداوند 
در. رویایی دادحزقیال 
باخداوند او را ، رویا

بلندموهایش 
بهو کرد 

.اورشلیم بردمعبد 



ا در معبد، خداوند موجودات خزنده، جانوران ناپاك و بته
ا اینها هرگز نباید در معبد خد. را به حزقیال نشان داد

.بودند



نین خداوند همچ. پرستیدندرهبران، اینها را به جاي خدا می
کند وبه حزقیال نشان داد که جالل او معبد را ترك می

وقتی رویا تمام شد، حزقیال این . شودمعبد ویران می
.را به یهودیان گفتموضوع 



.   اورشلیم ویران شد. هرچه خدا گفت تحقق یافت
ر بابل وقتی یهودیانی که د. بسیاري از مردم نابود شدند

دا قوم اسیر بودند این را شنیدند، تعجب کردند که آیا خ
است؟را براي همیشه تسلیم کردهخود 



اما خداوند پیام دیگري به نبی خود 
اي پر از او حزقیال را به دره. داد

.خشک انسان بردهاي استخوان



اي پسر انسان، آیا ممکن ": خداوند از حزقیال پرسید
اي ": حزقیال پاسخ داد"ها زنده شوند؟این استخواناست 

هاي دانیم که استخوانالبته می".دانیخداوند خدا، تو می
.توانند دوباره زنده شوندنمیخشک 



ي بر این استخوانها نبوت کن و بگو ا": خداوند فرمود
ه شما اکنون ب! استخوانهاي خشک، کالم خداوند را بشنوید

که حزقیالهنگامی".دهم و شما زنده خواهید شدروح می
به نظر . کرد، صدایی جغجغه اي شنیداطاعت 

این چه صدایی بود؟شما 



خوان به کرد، اجساد، استدر حالی که نبی با تعجب نگاه می
.استخوان کنار هم قرار گرفتند



.سپس گوشت بر آنها آمد



.و پوست آنها را پوشاند اما نفسی در آنها نبود



ح، از رواي:بگواي پسر انسان، نبوت کن و ": خداوند فرمود
".وندبادهاي چهارگانه بیا و بر این کشتگان بدم تا زنده ش

ه وقتی حزقیال این کار را کرد، روح به آنها وارد شد و زند
ان شدند و روي پاهاي خود ایستادند و ارتش بزرگی آن مک

.را پر کرد



لیم دانست که یهودیان در بابل، هنگام سقوط اورشخدا می
یال او از طریق رویایی که به حزق. کننداحساس ناامیدي می

ها کل اناین استخو": خدا گفت. داد، برایشان پیامی فرستاد
خود را بر تو قرار خواهم روحمن ".خاندان اسرائیل است

داد و تو را به 
سرزمین 

خواهم خود 
".فرستاد



هایی کهوعده! چه پیام بزرگ و امیدبخشی از خداوند
ه خداوند از طریق حزقیال به قومش داده بود، هنگامی ک

نها آ. یهودیان به سرزمین خود بازگشتند، محقق شد
که خداوند خدا آنها را به دانستند می

.  استآوردهخانه 
خدا همیشه کالم 

.یابدمیتحقق 



رویامرد : حزقیال

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

حزقیال

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
.  آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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