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Боре дар замони пеш лашкари боқуввате ба 
сарзамини Яҳудо ҳуҷум намуда, бисёре аз халқи 

Худоро ҳамчун асир боз ба Бобил бурд.
Ин яҳудиёни дур аз ватан, дар назди

дарёи Хобур зиндагӣ
мекарданд. Дар байни 

онҳо хизматгори

Худо буд, ки
Ҳизқиёл
ном 
дошт.



Рӯзе Худо ба Ҳизқиёл чизеро аён кард. 
Бузургии Худо ба монанди нури равшан 
дар шакли чор мавҷудоти зиндаи оташин 
пайдо шуд. Ҳар яки он чор рӯй ва чор бол 
дошт. Дар болояшон аз санги ёқути кабуд 
тахте пур аз нур, ба монанди рангинкамон 
шӯълавар буд. Вақте ки Ҳизқиёл инро дид, 
рӯ ба замин афтод. 



Худо ба Ҳизқиёл гуфт: “Ман туро ба 
назди халқи Исроил мефиристам. 
Суханони Маро ба онҳо расон, зеро 
онҳо саркаш ҳастанд”. Дасте 
пайдо шуд, ки навиштаҷотро 
медошт. Худо гуфт: “Ин 
навиштаҷотро бихӯр ва 
рафта ба хонадони 
Исроил 
гап 
зан”.
Ин 
фармони ғайриодӣ буд, 
вале Ҳизқиёл итоат кард ва 
навиштаҷотро хӯрда рафт. 



Рӯҳи Худо Ҳизқиёлро бардошта, ӯро ба назди 
яҳудиёни асире, ки дар дигар ҷойи назди 
дарёи Хобур зиндагӣ 
мекарданд, бурд. Ӯ 
ҳафт рӯз дар он ҷое 
ки онҳо нишаста 
буданд, нишаст ва аз 
чизҳои дидааш дар 
ҳайрат монд. Сипас 
Худо Ҳизқиёлро посбон 
гузошт. Ӯ бояд 
одамони бадкорро 
огоҳ мекард, ки 
ба Худо итоат 
накунанд. 



Ҳизқиёл бисёр корҳои аҷиб кард, то Каломи 
Худоро ба одамон кушояд. Ӯ сурати шаҳри 
Уршалимро дар тахтачаи гилин кашид. Шояд 
ҳангоме ки Ҳизқиёл расми лашкари боқувватро 
гирдогирди Уршалим мекашид,  одамон аз 
болои сари вай нигоҳ карда бошанд. Ҳизқиёл 
нишон медод, ки шаҳри муқаддаси Худо ба 
наздикӣ вайрон карда мешавад.



Исроил, шоҳигарии шимолӣ 390 сол ба Худо 
беитоатӣ кард. Яҳудо, шоҳигарии ҷанубӣ бошад, 
40 сол беитоатӣ намуд. Ана барои чӣ Исроил несту 
нобуд шуду Яҳудо ба наздикӣ фурӯ меғалтад. Худо 
ба Ҳизқиёл фармон дод, ки бо китфи чапаш 390 рӯз 

ва бо китфи росташ 40 рӯз дароз кашад, то
ба мардум солҳои гуноҳашонро

ёдрас кунад. 



Эҳтимол, одамон фикр карда 
бошанд, ки Ҳизқиёл одами 
хеле аҷоиб аст. Ӯ ҳар коре ки 
Худо фармон дод, иҷро намуд. 
Рӯзе вай мӯяшро тарошида, се 
ҳиссаи онро оташ зад. Ин 
маъно дошт, ки сеяки мардуми 
Уршалим, ҳангоме ки лашкари 
Бобил ба шаҳр ҳуҷум 
мекунанд, аз беморию 
гуруснагӣ мемиранд. 



Ҳизқиёл се ҳиссаи мӯйи дигарашро гирифта, бо 
шамшер пора-пора намуд. Ин маъно дошт, ки сеяки 
одамон аз шамшери душман мемиранд. Сеяки 
охиринро Ҳизқиёл дар шамол парешон кард. Аммо 
чанд донаи мӯйро ба канори ҷомааш дӯхт. Ин маъно 
дошт, ки Худо баъзе аз халқи Худро сиҳату саломат 

нигоҳ дошта, 

ба замини
ваъдашуда

бармегардонад. 



Ин пайғамбари далер ба яҳудиёни асир 
гуфт, ки ҳарчанд онҳо умед доштанд, 
ки вазъият беҳтар мешавад, 
баръакс он бадтар мегардад. 
Одамон аз Ҳизқиёл хашмгин 
шуданд, аммо вай Каломи 
Худоро гуфтан мегирифт. 
Рӯзе вақте ки вай бо 
пирони Исроил нишаст, 
Худо ба вай чизеро аён 
намуд. Дар аёншавӣ, 
Худо вайро аз 
мӯйи сараш 
бардошта, ба маъбади 
Худо дар Уршалим бурд. 



Дар маъбад Худо ба Ҳизқиёл хазандагон, 
ҳайвоноти нопок ва бутҳоро нишон дод. Ин чизҳо 
ҳаргиз набояд дар маъбади Худо бошанд. 



Роҳбарон ба ҷойи Худо, ин чизҳоро ибодат 
мекарданд. Инчунин Худо ба Ҳизқиёл нишон дод, 
ки бузургии Ӯ аз маъбад мерафт ва маъбад вайрон 
карда мешавад. Вақте ки аён шудани ин чизҳо ба 
охир расид, Ҳизқиёл инро ба яҳудиён 

нақл 
кард. 



Ҳар он чи Худо гуфт, амалӣ шуд. Уршалим 
вайрон карда шуд. Одамони бисёр нобуд 
шуданд. Вақте ки яҳудиёни дар асирӣ буда, инро 
шуниданд, онҳо хавотир шуданд, ки магар Худо 
аз халқаш абадан даст кашидааст?



Аммо Худо ба пайғамбари Худ 
паёми дигар дод. Ӯ Ҳизқиёлро ба 
водие бурд. Он ҷо аз устухонҳои 
хушкшудаи одамӣ пур 
буд. 



“Эй писари одам, оё ин устухонҳо зинда 
мешаванд?” — пурсид Худо аз Ҳизқиёл. “Эй 
Худованд Худо! Ту медонӣ, ки аниқ устухонҳо 
дигар зинда намешаванд” — ҷавоб дод Ҳизқиёл.



Худованд гуфт: “Ба ин устухонҳо пайғамбарӣ карда 
гӯй, ки эй устухонҳои хушк, суханони Худовандро 
шунавед! Шумо зинда хоҳед шуд!”  Вақте Ҳизқиёл 
итоат кард, овози шақарросро шунид. Ба фикратон 
ин овоз аз чӣ пайдо шуд?



Ҳангоме ки пайғамбар ҳайрон нигоҳ мекард, 
ҷасадҳо, устухон ба устухон ба ҳам омаданд. 



Сипас бар онҳо гӯшт дамид.



Аз болояшон пӯст онҳоро пӯшонд, 
лекин онҳо рӯҳ надоштанд. 



Худованд гуфт: “Эй писари одам, пайғамбарӣ карда 
гӯй, ки эй рӯҳ, аз ҷониби чор бод биё! Бар онҳо 
бидам ва онҳо зинда хоҳанд шуд”. Ҳангоме ки 
Ҳизқиёл чунин кард, бар онҳо рӯҳ дамид. Онҳо 
зинда шуда, ба по хестанд. Акнун лашкари калоне 

водиро пур намуда 
буд. 



Худо медонист, ки яҳудиёни дар Бобил буда, аз 
фурӯ ғалтидани Уршалим ноумед шуда буданд. 
Худо ба воситаи он чӣ ки ба Ҳизқиёл аён карда буд, 
паёме дод: “Ин устухонҳо тамоми хонаводаи Исроил 
ҳастанд. Ман Рӯҳамро ба вуҷуди ту мегузорам ва 

туро дар 
замини

худат 
ҷойгир 
месозам.”



Ин чӣ хел паёми бузурги умеде аз Худо буд! 
Ҳангоме ки дертар яҳудиён ба сарзамини худ 
баргаштанд, ваъдаҳои Худо ки ба воситаи Ҳизқиёл 
дода шуда буд, иҷро шуданд. Онҳо медонистанд, 

ки Худованд Худо 

онҳоро ба ватан 
баргардондааст. 
Каломи Худо 
ҳамеша иҷро 
мешавад. 



Ҳизқиёл, марде ки ба ӯ чизҳо аён мешавад

Ҳикоя аз Каломи Худо

Ҳизқиёл

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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