
 ۱۶ـ۱ ، ۳۴ الیِحزق 

ای پسر انسان، بر ضد شبانان اسرائیل نبّوت کن. آری، نبّوت کرده، ایشان یعنی  »2 :کالم خداوند بر من نازل شده، گفت

چرانند! آیا شبانان نباید فرماید: وای بر شبانان اسرائیل که خویشتن را میشبانان را بگو، خداوندگاْر یهوه چنین می

کُشید، اما گله  گوسفنداِن پرواری را میپوشانید و  خورید و خود را به پشم می شما سرشیر را می3گوسفندان را بچرانند؟ 

شدگان  اید؛ راندهبندی ننموده اید و شکستگان را شکسته اید، مریضان را شفا ندادهضعیفان را تقویت نکرده4 !چرانیدرا نمی

راکنده  پس چون شبانی نیست، پ5 .رانیداید، بلکه به جور و ستم بر آنان حکم میاید و گمشدگان را نجستهرا بازنیاورده

اند و بر تمامی کوهها و بر هر تَل بلندی آواره گوسفندان من پراکنده شده 6 .انداند و خوراِک وحوش صحرا گردیدهشده

 .اند و کسی نیست که در پی آنها باشد و آنها را بجویدگوسفندان من بر تمامی روی زمین پراکنده شده  .اندگردیده

فرماید: به حیات خودم قسم که چون گوسفندان من  خداوندگاْر یهوه چنین می8 :ویدپس، ای شبانان، کالم خداوند را بشن»7

اند، بلکه خویشتن  اند، و چون شبانان من در پی گوسفندانم نرفتهشبانی به تاراج رفته و خوراک وحوش صحرا گشتهاز بی

فرماید: هان من به  داوندگاْر یهوه چنین میخ 10 !پس شما ای شبانان کالم خداوند را بشنوید9اند و نه گلۀ مرا، را چرانیده

ضد شبانان هستم و گوسفندانم را از دست ایشان خواهم طلبید و آنان را از چرانیدن گوسفندان برکنار خواهم کرد تا  

زیرا  » .شباناْن دیگر خویشتن را نچرانند! گوسفندانم را از دهان ایشان خواهم رهانید تا دیگر خوراک آنان نگردند

چنانکه شبان آنگاه  12 .فرماید: هان من خوْد گلۀ خویش را خواهم ُجست و از آنان نگهداری خواهم کرددگاْر یهوه چنین میخداون

. و ایشان را بر کوههای اسرائیل و در وادیها و در همۀ    کند، اش نگهداری می که در میان گوسفنداِن پراکندۀ خویش است از گله 

آنان را در مرتعهای نیکو خواهم چرانید و کوههای بلند اسرائیل چراگاهشان خواهد  14 .م چرانید نقاط مسکونی این سرزمین خواه

خداوندگاْر یهوه  15 .بود. آنجا در چراگاههای نیکو خواهند آرمید و در مرتعهای سرسبز بر کوههای اسرائیل خواهند َچرید

شدگان خواهم رفت و  خوْد در پی گم .یشان را خواهم خوابانید فرماید که من خوْد گوسفندانم را خواهم َچرانید و من خوْد امی

بندی کرده، بیماران را نیرو خواهم بخشید، اما فربهان و نیرومندان را  ها را شکسته شدگان را باز خواهم آورد، و شکستهرانده 

 .هالک خواهم ساخت. من عدالت و انصاف را به آنان خواهم چشانید
 

 

 رای، ز  شده استداده اختصاص   وکیشبان ن یروز  برا کی  که  ستیتعجب ن یشود. جا یم دهی" ناموکیامروز "شبان ن کشنبهی

نوشت ،   یار یبس ر ی، که مزامپادشاه مشهور  ،شود. داوود  یبارها و بارها در سراسر کتاب مقدس ظاهر م  خوب هایشبان  ر یتصو

: "خداوند  ند یآ یم رونیکلمات قابل اعتماد ب نیا ر یرا نوشت. از همان مزام ۲۳ ر مومز چوپان بود. به عنوان مثال  او  کیخودش 



  ی، م  میاز دوران داوود نگاه کن یچوپان نینخواهم بود.." اگر به طور خالصه به حرفه چن ز یچ چیشبان من است؛ محتاج به ه

  ار یبس این دلیلبه نداشت.  یادیسبز ز  یچمن ها زماندر آن  لی: اسرائستیچ وکیشبان ن نیمنظور از ا  میبهتر  متوجه شو  میتوان

،  شته باشندندا یگوسفندان آب کاف ینبود و وقت یادیهم آب ز  لی.  در اسرائند ک دایپ علف سبز  ز ییمهم بود که چوپان  در اواخر پا

 یوانات وحشینند. حما یآب م کیحاصل کند که گوسفندان در نزد نانیاطم  دیچوپان خوب با نی. بنابرارندیم یزود م یلیخ

محافظت   خود  یجان خود از گله هادن قرار دامعرض خطر  با در وجود داشتند و اغلب چوپانان مجبور بودند  ز ین یخطرناک

، پادشاه داوود مزمور  اتیتجرب نیو از تمام اند. ندفاع ک گله  از  بایستی یبا دست خال ای با استفاده از  چوب  تاوقا یضکنند. بع

  امیآرامبخش رهبر   ینزد آبها خواباند؛یسرسبز مرا م ی: "در چراگاههاقایسه کردم یچوپان خوب نیچن اب را  را نوشت و خدا ۲۳

استخدام کرد.   در خلقت ، خداوند آدم و   کوچک را به عنوان چوپان یافراد نیاو همچن  ستی." خدا فقط چوپان خوب ما نکندیم

  یمثال چوپانان م رای. بمیدار  از یاعتماد نقابل  ما به چوپانان  ز ین یشر در جامعه ب   .کرد یمعرفده ها یهمه آفر  نحوا را نگهبا

   انسان   دارند.  جالب است که را  چوپانان  تمسئولی ز ین یگر ی د یار یو بس استمدارانیس ایمعلم ما ،  ایما باشند،   نیتوانند والد

پدر ، چوپان فرزندانم هستم. بعداً ممکن است فرزندانم مجبور  کی. به عنوان مثال ، من به عنوان دگوسفند و چوپان باشد توان یم

  مفرز ندان چوپان  عدهاو بشروع می کنم  موالدینفند گوسبه عنوان من  بیتتر  نیمراقبت کنند. به ا من  از من،  پیریشوند در زمان 

خوب باشند. مانند   د یبااین است که انتظار از همه چوپانان     شوم.می   بدیلفرزندانم تگوسفند  به  هدوبار  هباالخر م و گردمی 

.  استبهتر  شان گله  یبرا یز یچه چ دهند تشخیص د ی. آنها بادنمراقب مزارع سرسبز باش دیبا انتان ، چوپانباس لیاسرائ انچوپان

است که گوسفندان توسط    ممکن ای گوسفندان وجود نداشته باشند.  یبرا یدنینوش ای یکاف یصورت ممکن است غذا نیا ر یدر غ

چوپان   ، انچوپان آن  نبودند. و کیشده اند که چوپان ن فیتوص یشوند. امروز در متن خطبه ما ، چوپانان  خورده   یوحش واناتیح

  شبانانبر  ینوشت: "وا الی. حزقبنوازندند که از مقام چوپان سو استفاده کرده اند تا خود را ه ابود ینبوده اند ، فقط کسان یواقع

و   دیپوشانی و خود را به پشم م دیخور یرا م ر یگوسفندان را بچرانند؟ شما سرش د یان نباشبان  ای! آچرانندیرا م شتنیکه خو لیاسرائ

بودند   یگوسفنداننبودند اما  یواقع، چوپان  انچوپان  نی، ا گر ی." به عبارت ددیچرانیاما گله را نم د،یکُشی را م یگوسفنداِن پروار 

را  الیحزق کالم  یمعنا میتا بتوان میذات گوسفندان را بهتر بشناس  دیبا. فت کننددر یاا را ذغ نیتا بهتر   دکردند چوپانن ی که وانمود م

ً یدق   دیده باشد  یدننوش  آب     وقترا  آنها که تا به حال   یخودخواه هستند. هر کس یعیبه طور طب گوسفندان. ، میبهتر درک کن   قا

ن گوسفندانی  آیند. زیرا از گوسفندان ببرا  دم می تواند یک صحنه کامال خودخواهانه ای آدر انجا  منظور من را درک خواهد کرد:  

ن فکر  آب پشت سرشان را نیز الوده می کنند و به  آب می کنند ولی همزمان نوشیدن آ ب می شوند شروع به آکه در ابتدا وارد  

ن گوسفند اول  آخوشحال اند. عملی که   نوشندن ابی که می آنها فقط از آبخورند.  بآ  نآنمی کنند که دیگر گوسفندان نیز باید از 

  . ما می توانیم این موضوع را در مثال های زیادی  ندد این را نشان می دهد که دیگر گوسفندان برای او اهمیتی ندار می ده انجام 

ً یدق نیا  و  انسان ها ببینیم.   ما بین      ." متأسفانه ، دیکرده ا ر ی، "شما خودتان را س  دیگو یاست که م الیحزقکالم  یهمان معنا قا

کرونا   هیواکسن ها را عل نیثروتمند   بهتر  یمثال کشورهابرای . مسیشنا یبشر م خیتار  گوسفندان در عمل بسیاری از  ینمونه ها

تنها   می خواه یامروز نماما ما    مثال است. کیفقط  نیآورند. و ا ی به دست م فیکث نواکس ر یفق یکنند و کشورها یم هیته

از خودمان   د ی. در عوض ، بامیآنجام دهرا  آن کار یم  توان یمطمئناً  م با وجود که  ی، حت میرا سرزنش کن گرانیو د استمدارانیس

هستند که خدا سر راه ما قرار داده است تا ما     یکجا افراد  ؟میشو ی فراخوانده م گرانید  یبه عنوان  چوپان برا کجا  میبپرس

   ما از  است؟ از آنجا کهداده     اختصاصکمک آنها   یما را برا  یسیهستند که ع یکجا افراد م؟یآنها چوپان باش یبرا میبتوان

آب زالل     میو اجازه دار    میستیا یاول م فیکه در رد م یهست ی، مانند گوسفندان م یبرده ا بهر خوب  تیو ترب  ، خانه  خانواده 

ها ،   ی، الکل   د ی، افراد ناام  ینداشته اند.  افراد ناراض را  خوب تصکه آن فر  تندهس  یادی. اما در اطراف ما افراد ز میبنوش

نین چ یسیع های یمشتر  نیدارند. مهمتر  اج یهستند که به مراقبت ما احت  یهمه افراد  نهای، ... ا   انگر یمعتادان به مواد مخدر و د

که  ستندین یرونیب   تمشکال ی، حتاوقات شتر ی! بمیشو ت یم اذی خواه ی! نممی! وقت ندار م؟یده  ینم یتیبودند.     چرا ما اهمافرادی 

خانواده خود ما هستند که به کمک ما   یاعضا گاهی  کنند ایجاد میما  یبرا یدشوار   یو چالش ها رندیگ یسر راه ما قرار م

می   خود یشخص قهعال یمن فقط  آنها را برا ایشوهرم توجه نداشتم؟ آ ای زن و  یبرا یچوپان تمسئولی  به دارند. چرا جاحتیا

؟ و چطور  ردمرا مثل گله گوسفندان نابود ک ز یپا گذاشتم و همه چ ر ی؟ مثل گوسفندان کنار آب. فقط احساسات همسرم را ز خواستم

  یچقدر وقت و مراقبت برا ؟یگر ید یز یدر خانه من باشند و نه چ بایجواهر ز  کیتنها  د یآنها با ا یرفتار کردم؟ آ  مفرز ندانبا 

  نکهیا ا یکرد.  او را نابود   تیو شخص هفرو رفتام  هیبه قلب همسا ر یسخنانم مانند ت ایادامه دارد. ا  ستیل  نیا ام؟فرزندانم داشته  

من در ابتدا گفتم که نقش چوپان و    .بود  نیو نسبت به آنها خوش ب   کرد حبتصشان  یها  یو از خوب  کلمات من از آنها دفاع کرد

  ی م فیامروز در متن ما توص الیکه حزق ی . مشکلمیگوسفند هست ی، گاه  میهست  چوپان  یکنش متقابل است. گاه ک یگوسفندها 

هستند   یوجود ندارد ، فقط کسان یچوپان چیهزمانی که  است  ر یفقچقدر جامعه . نبود  یاصالً چوپاندر آن زمان  است که   نیکند ا

را  جهینت نیگوسفندان لباس چوپان به تن گرفتند تا بهتر   لیدل  نیو به هم  خواهند. ی م انخودش یرا برا مقام نیبهتر  شهیکه هم

حال ،   نی. با ارندیاول قرار بگ  فیخواستند در رد یبودند که م یدست آورند! آنها چوپان نبودند ، فقط گوسفندان هخودشان ب یبرا

چرا کل گله    رسیدپتوان  یشد. اکنون م جادیهرج و مرج ا  لیدل  نیو به هم  .نبود در کار  یبود که اصالً چوپان نیا یمشکل اساس

.   میکن یم دا یسوال را در ذات گوسفندان پ نیبخورند. پاسخ ا بیفاجعه بار فر  نیاجازه داده اند  چن گرانی گوسفندان به خود و د

ً یدق   یموضوع  زندگ نیاحمق هستند. ما انسانها در مورد مهمتر  ار یآنها بس رایز    م یخواهم بگو ی. من نممیمانند گوسفندان هست قا

حال   نی. با امیباهوش هست ار یموارد بس یکه در بعض می ا کردهخود ثابت  ییکه همه مردم احمق هستند. ما انسان ها با علم و توانا

خواهد از ما   یکه م یو از کس میما مثل گوسفند احمق هست .  میاحمق هست ار یا بس، م میرس یم یبه سواالت معنو  ی، وقت

ما   حال خدابا این   ! میکن یرا ترک م نامجان نندگانیو آفر  وک یچوپانان ن و   میکن یرویگرگ ها را پ ات م یکن یمحافظت کند فرار م

  ی که م یوجود دارد.  چوپان و هنوز ک یدهد که چوپان نمی ه ما نشان  خدا بکار  نیبا ا  را به ما فرستاد. اما عیسی  را ترک نکرد



به  گوسفند ی جامه  یسیما ، ع یدهد. اما با دادن جان خود برا ی ما م یاو جان خود را برا  رایز  داشته باشیمبه او اعتماد   میتوان

خدا ... به ما رحم کن". طبق کتاب مقدس ،   برهتو  حی"مس م ی خوان ی، آواز م یربان ی، هر بار قبل از عشا نیبنابرا .  وشیدخود پ

چوپان   یشود. وقت ی به ما نشان داده م گله خدا   یالگو  حال  نی، همزمان بره و چوپان است. در ع یسیچوپان بزرگ ما ، ع

  ی مسرگردان هدف در اطراف  یخبر و ب یب کهبدون چوپان  میهست یما و درون ما نباشد ، ما انسانها مانند گله ا انیخوب در م

،   مینداشته باشرا  حیمس یسی، ع و کیو درست است. اگر چوپان ن ما مناسب یبرا یز یکه چه چ میندار  یا  دهیا  چیه نی. همچنمیگرد

ندارد.   یبا چوپان خوب واقع یارتباط  چیکه ه می شود  ناقص و مخرب یمسیر به  منجر زندگی ما ، بلکه گم شده ایم نه تنها 

  نیخواهم چوپان تو شوم!" خدا چگونه ا ی: "من خودم مدیگو ی: خدا موید می گ ما یبرا یبخش یتسل ار یبس امروز سخنان الیحزق

  نی. و همکو است چوپان نی ،خود که  دهد  یما مرد و زنده شد ، به ما نشان م ی، که برا حیمس یسیاو به واسطه ع؟  کند یکار را م

  اداره   که  ودداده شده ب ازهاج  طرسکن!" به پ هی: "گوسفندان من را تغذدی گو یاست که به پطرس بعد از انکار خودش م یسیع

   چوپان  گوسفند یشه همپطرس  همزمان چوپان و گوسفند خواهد بود!  شهی. او هم.دهد  انجام  یسیع ا ب طابتر ادر   شهیهم امور را

ً یدق نی! و اماند  حیمس یسی، ع یواقع در  اعتماد   حیمس یسیع قی! از طر میاست که همه ما مجاز به انجام آن هست یهمان کار  قا

  نان یگذارد ، اطم یهرگز گوسفندان خود را تنها نم  عیسی که  نیا ن دانست ا. ب ران کمک کنیمبه دیگیافت می کنیم که می توانیم 

م.  یکار را انجام ده نیم ایتوان ی م میاگر مرتباً مرتکب اشتباه شو یم. و حتیکن یتوان او  و عشق او عمل م یکه از رو میابی یم

 ن یآم»  بمانم!  یسیتوانم همزمان گوسفند ع یم شهیچوپان هم کیمن به عنوان »

 

 


