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نشاندادنوفاداریخداونحوه
عملیکردنوعدهاشمبنیبرباز

گرداندنقومشبهسرزمینشان
نویسنده:

بیاننشده؛امااحتمااًلعزرااست
تاریخنگارش:

وقایع به که ق.م. 450 تقریبًا
سالهایمقارن538تا450ق.م.
تا وقایعسالهای516 )باحذف
458ق.م.(اشارهمیکند.احتمااًل
نگارشآنپیشتردربابلشروع
شدودراورشلیمبهپایانرسید.

زمینهتاریخی:
کتابعزرادرادامهدومتواریخ
یهود، قوم تاریخ بهعنوان و
سرزمینشان به را آنها بازگشت

بعدازاسارتثبتمیکند.
آیاتکلیدی:

»پسیهودیانیکهازاسارتباز
گشتهبودند،همراهباکسانیکه
ازاعمالقبیحقومهایبتپرست
خداوند، تا بودند کشیده دست
کنند، عبادت را اسرائیل خدای
قربانیعیدپسحراخوردند.آنها
با روز هفت را فطیر نان عید
شادیجشنگرفتند،زیراخداوند،
پادشاهآشوررابرآنداشتتا
درساختنخانهخدایحقیقیکه
ایشان به باشد، اسرائیل خدای

کمککند«)21:6و22(.
شخصیتهایمهم:

کورش،زروبابل،حجی،زکریا،
داریوش،اردشیراول،عزرا

مکانهایمهم:
بابل،اورشلیم

شاید ببرید. نام را خود زمان برجسته شخصیتهای
قهرمانان سیاستمداران، جمله از مشهوری، چهرههای
دوستانتان و والدین و ورزشی، شخصیتهای جنگ،
یا کارها بهخاطر را آنها شما ببندد. نقش ذهنتان در
چند اینک میآورید. یاد به خصوصیاتشخصیتیشان
قهرمانکتابمقدسرانامببرید،شخصیتهاییکهدر
موعظههایابههنگاممطالعهاینکتابدرذهنشماحک
کسانیراشاملمیشودکه شدهاند.بیشکاینفهرستْ
وفادارانهوشجاعانهخداراخدمتکردهاند.آیانامعزرادراینفهرستهست؟این
مرِدخداگرچهچندانشناختهشدهنیست،شایستهاستکهجزوبزرگانکالمخدا

شمردهشود.
تمام و است »کمک« او اسم معنای بود. بزرگ رهبری و کاتب و کاهن عزرا
زندگیاشوقفخدمتبهخداوقومخداشد.بنابراحادیث،قسمتاعظمکتابهای
اولودومتواریخ،عزرا،نحمیا،ومزمور119رااونوشتهاست؛اوهمچنینرهبری
بهوجود را عهدعتیق قانونی کتابهای که داشت عهده بر را نفرهای 120 شورای
آوردند.اوبنیادماجراهایکتابعزرارابرخداووعدهاومبنیبربازگشتیهودیان
بهسرزمینشانقرارمیدهد،وعدهایکهبهزبانارمیاپیشگوییشدهبود)نگاهکنیدبه
توضیحاتمربوطبه1:1(.اینموضوع،هستهمرکزیزندگیعزراراتشکیلمیداد.
نیمهدومکتاب،نماییبسیارشخصیازعزرارانشانمیدهد.دانشاوازکتابمقدس
وحکمتخدادادیاوبهقدریبرایپادشاهمشخصبودکهاوراتعیینکردتادومین
گروهازمهاجرینبهاورشلیمرارهبریکند،وکالمخدارابهایشانتعلیمدهد،و

زندگیاجتماعیآنانراسامانبخشد)14:7ـ26(.
عزرانهتنهاکالمخدارامیدانست،بلکهبهآنایمانداشتوازآناطاعتمیکرد.
عزرابعدازمطلعشدنازگناهیهودیانمبنیبربتپرستیوازدواجبابتپرستان،
درمقابلخداتواضعنمودوبرایقومدعاکرد)1:9ـ15(.نااطاعتیآنهاعمیقًااورا

غمگینساخت)1:10(.اوموفقشدایشانرابسویخدابازگرداند.
کتابعزرارابخوانیدوبهشخصیتعزراکهمشوقیفروتنومطیعبود،توجهکنید.

ماننداو،خودراباتماموجودوقفخدمتبهخداکنید.
کتابدومتواریخدرآنجاتماممیشودکهکورش،پادشاهپارس،ازداوطلبانمیخواهد
کهبهاورشلیمبازگردندو»خانهایبرایخداوند«بسازند.درادامهماجرا،میبینیمکه
دوکاروانازقومخدابهاورشلیمبازمیگردند)1:1ـ3با2تواریخ22:36و23یکی
است(.زروبابل،رهبرسفراول،همراهبا360ر42تنراهوطنرادرپیشمیگیرند
)فصل2(.آنهابعدازرسیدنبهآنجا،شروعمیکنندبهساختنقربانگاهوپایههایمعبد
)فصل3(.اماساکنانجدیدمنطقهمخالفتمیکنندواتهاماتوشایعاتدروغینایشان
موقتًاباعثبروزوقفهدرکارمیشود)فصل4(.دراینمدت،حجیوزکریاینبی
بهتشویقیهودیانمیپردازند)فصل5(.باالخره،داریوشفرمانمیدهدکهکاربدون

وقفهازسرگرفتهشود)فصل6(.



آغاز
سلطنت
داریوش
522ق.م.

ازسرگیری
بازسازی

معبد/پیغامهایی
ازحجیوزکریا

520ق.م.

پایان
بازسازی

معبد
516ق.م.

آمدنعزرا
بهاورشلیم
458ق.م.

آمدننحمیا
بهاورشلیم
445ق.م.

جنبهخاص:
کتبعزراونحمیادرکتابمقدس
عبرییککتابهستندوهمراه
باکتاباستر،کتبتاریخیبعد
میدهد. تشکیل را اسارت از
این اسارت از بعد نبوتی کتب
کتابهاهستند:حجی،زکریا،و
را مالکی.کتبحجیوزکریا
مطالعهکرد، عزرا کتاب با باید
مدت طی زکریا و حجی زیرا

بازسازینبوتکردند.

بعدازوقفه58ساله،عزراگروهیازیهودیانراازپارسبهسرزمیناجدادیشان
رهبریمیکند.عزرابهحکمواختیاراردشیردوم،وظیفهپیدامیکندکهادارهامور
ازازدواج بهآنجا،عزرا آنجارادردستگیرد)فصلهای7و8(.پسازرسیدن
قومخداباهمسایگانبتپرستشانآگاهمیشود.اوبرایقومگریهودعامیکند
)فصل9(.نمونهبودنعزرادراعتراففروتنانه،بهبیداریروحانیملیمیانجامد
)فصل10(.عزرا،مردخداوقهرمانواقعی،الگوییبودبرایقومیهود،والگوی

مناسبیاستبرایما.

تقسیمبندیکلی:

الفـبازگشتاولبهرهبریزروبابل
)1:1تا6:22(

1ـاولینگروهازتبعیدیهابهسرزمینخود
بازمیگردند

2ـیهودیانمعبدرابازسازیمیکنند

مردمکهفرصتیافتندبهوطنخودبازگردند،شروعبهبازسازیمعبد
کردند؛امامخالفتهایدشمنان،آنانراازادامهکاربازداشت.کار
خدادردنیابدونمخالفتنیست.مانبایدمانندکاریکهیهودیاندر
آغاز،بعدازبازگشتکردند،مأیوسشویمودستازکاربکشیم،بلکه
بایدباشجاعتادامهدهیم،همانکاریکهآنانبعدازتشویقهایانبیا

کردند.

بـبازگشتدومبهرهبریعزرا
)7:1تا10ـ44(

سرزمین به تبعیدیها از گروه دومین 1ـ
خودبازمیگردند

دیگر اقوام با یهودیان ازدواج با عزرا 2ـ
مخالفتمیکند

تقریبًا80سالبعداززروبابل،عزرابهاورشلیمبازگشت،امادیدکه
یهودیانبازنانبتپرستازدواجکردهاند.اینکارسالمتمذهبی
مردموآیندهقومرابهخطرانداختهبود.ایماندارانامروزبایدمراقب
باشندکهبااختیارکردِنآدابورسوِمبیایمانان،رابطهشانباخدا

موردتهدیدقرارنگیرد.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

بابل،بازگشتیهودیان از اسرائیل به بازگشت با یهودیان
بهوعدهخدامبنیبراحیای ایمانخودرا
حیاتملیشان،نشاندادند.آنهانهتنهابه
سرزمینمادریشان،بلکهبهجاییبازگشتند
کهاجدادشانقولدادهبودنددرآنجاازخدا

پیرویکنند.

نشان نسلها همه به را خود رحمت خدا
احیا را خود قوم دلسوزی با او میدهد.
ما فعلی »اسارت« نمیکند فرقی میکند.
ازحوزه ماهرگز باشد،زیرا چقدرسخت
محبتورحمتاوخارجنیستیم.وقتیبسوی

اوبازمیگردیم،اومارااحیامیکند.

دروقفدوباره را قوم زروبابل ق.م.، 536 سال در
معبد بنیاد گذاشتن و قربانگاه بازسازی
رهبریکرد.آنهاقربانیهایروزانهواعیاد
ساالنهرادوبارهبرقرارکردند،وازنوخود

رابرایپرستشجدیدخداوقفنمودند.

مردمباوقفدوبارهقربانگاه،باردیگرخود
راوقفخداوخدمتاوکردند.برایاینکه
ما سرسپردگی باشیم، داشته روحانی رشد
بهاوبایدبارهاتجدیدشود.باتجدیدوقف
خودبهخدا،زندگیماقربانگاهیمیگردد

برایاو.

گذاشتهمخالفت و قربانگاه ساختن از بعد کمی
شد. شروع مخالفتها معبد، پایههای شدن
دشمنانباحیلهونیرنگ،ساختمعبدرابه
مدتبیشازششسالبهتأخیرانداختند.
باالخره،حکمیصادرشدکهبهموجبآن
ساختمعبدبهکلیمتوقفشد.اینمخالفت
شدید،ایمانمتزلزلآنهارادربوتهآزمایش

گذاشت.

همیشهدشمنانیخواهندبودکهباکارخدا
آسان هرگز ایمان زندگی کنند. مخالفت
مخالفتهایی همه میتواند خدا اما نیست.
راکهباکاراومیشود،باطلسازد.وقتی
احساس نباید میشویم، روبرو مخالفت با
بلکه بکشیم، کنار را خود یا کنیم ضعف

بایدهمچنانفعالوصبورباشیم.

گشتند،کالمخدا باز خود سرزمین به مردم وقتی
قراردادند.در نفوذکالمخدا خودرازیر
حالیکهموعظهعزراازکالمخداآنهارا
تقویتمیکرد،حجیوزکریاینبینیزبه
آنان به خدا کالم میپرداختند. تشویقشان
احتیاج خدا کار انجام برای که را چه هر

داشتند،میداد.

نیاز خدا کالم هدایت و تشویق به نیز ما
و ایمان اساس را خدا کالم باید ما داریم.
بتوانیمکارخدارا تا عملخودقراردهیم
بهاتمامبرسانیموبهوظیفهمانعملکنیم.
هرگزنبایدبهتعهدخودبهشنیدنکالمخدا

واطاعتازآناحساستردیدکنیم.

تشویقرهبرانیهودی،قومرابرانگیختتاایمانوعمل
کارساختمعبدرابهاتمامبرسانند.درطول
سالها،آنهابازنانبتپرستازدواجکرده
کرده اختیار را ایشان بتپرستی آداب و
آزمایش آنکه از پس آنان، ایمان بودند.
از گناهان این شدِن زدوده به شد، احیا و

زندگیشاننیزمنتهیگردید.

بازسازی کار آنها که شد موجب ایمان
معبدراکاملکنندوگناهراازجامعهشان
بزدایند.وقتیماباقلبوفکرخودبهخدا
توکلمیکنیم،بایدباانجامکارهایروزانه،

توکلخودرابهخدادرعملنشاندهیم.



الفـبازگشتاولبهرهبریزروبابل)1:1تا6:22(
پساز70سالتبعید،بهاسراییهودیاجازهدادهمیشودکهبهسرزمینآباواجدادی
خودبازگردند.دراینسفر،نزدیکبه000ر50نفربازگشتند.آنهابهمحضرسیدن
بهوطن،شروعکردندبهبازسازیمعبد؛امابامواجهشدنبامخالفتها،دلسردشدند.با
تشویقهایحجیوزکریا،کاررامجددًاشروعکردندوبنایمعبدرابهپایانرساندند.
پیغامانبیاهنوزامروزنیزمارابهحرکتمیخواندوتشویقمیکندکهبهبنایکلیسای

خداادامهدهیم.

1ـاولینگروهازتبعیدیهابهسرزمینخودبازمیگردند
کورشپادشاْهاسراییهودیراآزادمیکند

درسالاولسلطنتكورش،پادشاهپارس،خداوندآنچهراكهتوسط1
ارمیاینبیفرمودهبود،بهانجامرساند.خداوندكورشرابرآنداشت
تافرمانیصادركندوآنرانوشتهبهسراسرسرزمینپهناورشبفرستد.این

استمتنآنفرمان:
2»من،كورشپادشاهپارس،اعالممیدارمكهخداوند،خدایآسمانها،تمام

1:1
2توا22:36و23

عز13:5ـ17؛3:6ـ5
ار12:25ـ14؛10:29

1:1
2توا22:36و23

عز13:5ـ17؛3:6ـ5
ار12:25ـ14؛10:29

1:2
عز1:3و2

اش28:44؛1:45ـ13

1:2
عز1:3و2

اش28:44؛1:45ـ13
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1:1کتابعزراازسال538ق.م.شروعمیشود،یعنی 
48سالپسازآنکهنبوکدنصراورشلیمراویرانکرد،
یهودیان و داد، راشکست )یهودا( جنوبی وحکومت
رابهبابلبهاسارتبرد)2پادشاهان25؛2تواریخ36(.
نبوکدنصردرسال562مرد،وچونجانشیناونیرومند
نبود،حکومتپارسدرسال539،یعنیدرستقبلاز
وقوعرخدادهایمندرجدراینکتاب،حکومتبابلرا
معتدلی پارس،هردوسیاست و بابل سرنگونساخت.
اسرا که میدادند اجازه و داشتند خود اسرای قبال در
داشته معمولی مشاغل و خانه و زمین خودشان برای
باشند.بسیاریازیهودیانماننددانیال،مردخای،واستر
بهمقاماتمهمیدردربارملتفاتحدستیافتند.کورش،
پادشاهپارس،یکقدمفراترگذاشت:اوبهبسیاریاز
سرزمین به که داد اجازه یهودیان، جمله از تبعیدیها،
که بود امیدوار کار، این با او بازگردند. مادریخود
سپر ترتیب بدین و آورد دست به را آنان وفاداری
مرزهای گرداگرد در دشمنان حمله مقابل در مطمئنی

امپراطوریپدیدآورد.
متحد با ق.م(، 530-559( پارس پادشاه کورش،  1:1
کردنمادهاوپارسهابهمنظورایجادیکامپراطوری
بود. قدرترسیده به میانه تازگیدرخاور به نیرومند،
وقتیاوشهرهارابهتصرفدرمیآورد،باساکنانآنهابا
مهربانیرفتارمیکرد.کورشباآنکهخادمخدانبود،اما

خدابرایبازگرداندنیهودیانبهسرزمینمادریشانازاو
6:45 استفادهکرد.شایدپیشگوییموجوددراشعیا28:44ـ
راکهبیشازیکقرنقبلنوشتهشدهبود،بهکورش
نشاندادهبودند؛درآنجاپیشگوییشدهکهخودکورش
کرد. خواهد کمک اورشلیم به یهودیان بازگشت به
دانیال،مقامبرجستهدولتی)دانیال29:5؛28:6(،ازاین
پیشگوییمطلعبود.کتابدانیالتوضیحبیشتریدرباره

کورشمیدهد.
1:1ارمیاپیشگوییکردهبودکهیهودیان70سالدر
دوره این .)10:29 ؛ 11:25 )ارمیا ماند خواهند اسارت
70سالهرامیتوانبهدوشکلمحاسبهکرد:)1(ازاولین
اسارتدرسال605ق.م)2پادشاهان1:24(تاسال536
باز کشورشان به که تبعیدیهایی بهوسیله قربانگاه که
گشتند،ساختهشد)عزرا1:3ـ6(؛یا)2(ازسال586که
معبدویرانشدتاسال516کهتبعیدیهابازسازیمعبد
رابهپایانرساندند.بسیاریازمحققینشقدومراترجیح
ایشان نبض و بود قوم توجه مرکز معبد زیرا میدهند
بهشمارمیآمد.یهودیانبدونآن،خودراملتیاحیاشده

بهحسابنمیآوردند.
گرداندن باز برای خدا اما نبود، یهودی کورش  1:2
کرد. عمل او طریق از وطنشان، به تبعیدی یهودیان
کورشفرمانیصادرکردکهبهیهودیانامکانبازگشت
که را معبد ظروف و پول و دفاعی وسایل و میداد



ممالکجهانرابهمنبخشیدهاستوبهمنامرفرمودهاستكهبرایاو
درشهراورشلیمكهدریهودااستخانهایبسازم.3بنابراین،ازتمامیهودیانی
كهدرسرزمینمنهستند،كسانیكهبخواهندمیتوانندبهآنجابازگردندو
خانهخداوند،خدایاسرائیلرادراورشلیمبناكنند.خداهمراهایشانباشد!
نقره،توشهراهوچهارپایان ایشانطالو به باید اینیهودیان 4همسایگان

بدهندونیزهدایابرایخانةخداتقدیمكنند.«
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وقتی بخشید. ایشان به بود، کرده تصاحب نبوکدنصر
باشرایطمشکلمواجهمیشویمواحساسمیکنیمکه
محاصره،مغلوب،یامطرودشدهایم،بایدبهخاطربیاوریم
کهقدرتخدابهامکاناتمامحدودنیست.اوبرایعملی

کردنارادهاشمیتواندهرکسیرابهکاربگیرد.
با یهودیان بودکه فرمانتصریحشده این در  1:4ـ6

یکدیگرکارکنندتاکارعظیمبازسازیمعبدانجامگیرد.
برخیبهکارهایعملیمیپرداختندودیگرانوظایف
ستادیداشتند.کارهایمهموبزرگمستلزمکارگروهی
است،یعنیبایدبرخیدرخطمقدمباشندوسایریندر
خطوطپشتیبانی.برایعملیشدنهرکاربزرگی،تک

تکوظایفحیاتیهستند.

پیشگوییهاییکهبابازگشتاسرائیلازتبعیدبهتحققپیوستند
محلآیات

اشعیا28:44

ارمیا12:25

ارمیا10:29

دانیال17:5ـ30

پیشگویی

بهکار را کورش خدا
عامل تا گرفت خواهد
یهودیان بقیه بازگشت
و بازسازی اورشلیم شود.

معبدتعمیرخواهدشد.

بابلبهخاطرویرانساختن
بردن تبعید به و اورشلیم
قومخدا،تنبیهخواهدشد.

یهودیان70سالرادربابل
سپریخواهندکرد،سپس
خداآنهارابهوطنشانباز

خواهدگرداند.

را بابل امپراطوری خدا
داوریکردهبود.قراربود
پارسها و مادها به بابل
ابرقدرت و شود، داده

جدیدیرویکاربیاید.

تاریختقریبی
پیشـــگویی

688ق.م.

605ق.م.

594ق.م.

539ق.م.

تاریختحقق
پیشـــگویی

539ق.م.

539ق.م.

537ق.م.

539ق.م.

اهمیتآن

ازآنجاکهخداازکورشحتیقبلازتولداونام
بردهبود،پسمیدانستچهاتفاقاتیخواهدافتاد

زیرااوکنترلهمهچیزرادردستدارد.

کورشبزرگبابلراتسخیرکرد.شایدبهنظر
برسدکهخداشرارترابدونتنبیهمیگذارد،
است. اجتنابناپذیر کردن بدی عواقب اما

خداشرارتراتنبیهخواهدکرد.

به کنید )نگاه شد سپری اسارت ساِل 70
توضیحاتمربوطبه1:1(،وخدابرایزروبابل
فرصتیمهیاکردتاهدایتاولینگروهازاسرا
بگیرد. عهده به وطن به بازگشت برای را
بههمراه سختی است ممکن خدا نقشههای
داشتهباشد،اماخواستاوبهخیریتمااست.

تسخیر شب همان بابل و شد کشته بلشصر
گردید.داوریخدادقیقوسریعاست.خدا
میداندهریکازماچهموقعبسویاوباز
آزاد را ما موقع آن تا او گشت؛ خواهیم
میگذاردتاتوبهکنیموبخششاورابطلبیم.

خداازطریقانبیایوفادارخود،ازپیشفرمودهبودکهمردمیهودابهخاطرگناهانشانبهاسارتبردهخواهندشد.اماهمچنین
فرمودهبودکهپسازایناسارت،آنانرابهاورشلیمبازخواهدآوردوشهرومعبدوکشورشانرابازسازیخواهندکرد.



5ازطرفدیگر،خدااشتیاقفراواندردلرهبرانطایفههاییهوداوبنیامین،
وكاهنانوالویانایجادكردتابهاورشلیمبازگردندوخانةخداوندرادوباره
بناكنند.6تمامهمسایگان،عالوهبرهدایاییكهبرایخانةخداتقدیمنمودند،

هدایایینیزازطالونقره،توشهراهوچهارپایانبهمسافراندادند.
7كورشنیزاشیاءقیمتیخانةخداوندراكهنبوكدنصرآنهاراازاورشلیمآورده

ودرمعبدخدایانخودگذاشتهبود،بهیهودیانپسداد.8كورشبهخزانهدار
خود،»میتراداد«،دستوردادكهتمامایناشیاءقیمتیراازخزانهبیرونبیاورد
وبهشیشبصر،سرپرستیهودیانیكهبهسرزمینیهودابازمیگشتند،تحویل

بدهد.

1:5
2توا22:36

1:5
2توا22:36

1:7
2پاد13:24؛13:25ـ16

2توا7:36ـ18
عز9:1ـ11؛5:6

1:7
2پاد13:24؛13:25ـ16

2توا7:36ـ18
عز9:1ـ11؛5:6

1:8
عز11:1؛14:5ـ16

1:8
عز11:1؛14:5ـ16
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1:5کورش،پادشاهتماممنطقهایبودکهزمانیتحت 
سیطرهآشوروبابلقرارداشت.آشور،اسرائیلیهارادر
سال722ق.م.ازحکومتشمالی)اسرائیل(بیرونرانده
ازحکومت درسال586ق.م. را اسرائیلیها بابل، بود.
اعالمیه بنابراین، بود. برده اسارت به )یهودا( جنوبی
آزادیکورشبرایهر12قبیلهبود،امافقطقبیلهیهودا
وبنیامینبهآنپاسخمثبتدادندوبازگشتندتامعبد
شمالی قبیلهحکومت ده آشور، کنند. بازسازی را خدا
بود،وآنقدرزمان پراکندهکرده بهقدریپخشو را
طوالنیازاسارتآنهاگذشتهبودکهبسیاریازآنهااز
میراثحقیقیخودمطمئننبودندوعالقهاینداشتندکه

دربازسازیمعبدسهیمشوند.
یهود قوم رهبران دل در فراوان« »اشتیاق خدا  1:5
بازسازی را معبد بازگردندو اورشلیم به گذاشتکه
کنند.تغییراتبزرگازدرونآغازمیشود،زیراخدا
تغییرراازنگرشهاواعتقاداتوتمایالتماشروعمیکند.
ایمان اعمال شدن شکوفا به منجر درونی تغییرات این
میشود.پساز48سالاسارت،یهودیانمتکبرفروتن
شدهبودند.وقتینگرشهاوتمایالتیهودیانتغییرکرد،
خدابهتنبیهقومشپایاندادوفرصتدیگریبهآنان
دادتابهموطنخودبازگردندوهمهچیزراازنوشروع
کنند.پولسبهمایادآوریمیکندکه»خداخودشدر
اورا بامیلورغبت بتوانید تا وجودشماکارمیکند
اطاعتنماییدواعمالیرابهجاآوریدکهموردپسنداو
است«)فیلپیان13:2(.برایانجامارادهخدا،ابتدابایدمیل
ورغبتآنراداشتهباشید.آیاحاضریدفروتنشویدو
ازفرصتهاییکهاوبهشمامیدهداستفادهکنید،ودر
مسیراوگامبردارید؟ازخدابخواهیدکهبهشمااشتیاق

دهدکهازاوجدیترپیرویکنید.
1:6بسیاریازیهودیانترجیحدادندکهبهجایبازگشت
بهسرزمینخود،درهمانمحلیکهبودندبمانند.سفربه

اورشلیمکاریبودسختوخطرناکوپرهزینه،وبیش
ازچهارماهطولمیکشید.اورشلیمونواحیاطرافآن
خرابهبود،ازاینرواقامتدراینمناطقراحتنبود.
حالتی ایشان با اورشلیم نواحی جدید ساکنان درضمن،

خصمانهداشتند.
اسنادپارسینشانمیدهدکهبسیاریازیهودیانیکهدر
ازثروتزیادی اینحکومتزندگیمیکردند، قلمرو
برخورداربودند.بازگشتبهاورشلیممیتوانستبهمعنای
ازدستدادنهمهچیزوشروعازصفرباشد.بسیاری
ازایشانحاضرنبودندچنینکاریبکنند؛آنهاثروتو
امنیترابهفداکاریایکهکارخداایجابمیکرد،ترجیح
دادند.اولویتهایآنهاتفاوتداشت)مرقس18:4و19(.
امروزهنیزایماندارانبایدمراقبباشندکهرفاهوامنیتو

مادیاتآنهاراازانجامارادهخدابازندارد.
1:7وقتینبوکدنصرپادشاهمعبدراویرانکرد،بسیاری
ازاشیایقیمتیآنراباخودبرد.هرچهراهمکهباقی
ماند،سوزاند)2تواریخ18:36و19(.بسیاریازایناشیااز
طالیخالصساختهشدهبود)1تواریخ48:7ـ50(.کورش
ازسرلطفآنهارابهیهودیانبازگرداندتادرمعبدیکه

قراربودبزودیبازسازیشودقراردهند.
1:8شیشبصریاناِمزروبابلاستبهبابلی؛اویکیاز
رهبرانیهودیطیبازگشتاول)2:2؛8:3؛3:4(بود؛یا
نامیکمقامدولتیبودهکهمسؤولیتمراجعتکنندگان
یهودیرابرعهدهداشتهاست.دالیلیکهشایدشیشبصر
همانزروبابلباشد،بهاینقراراست:)1(هردوفرماندار
نامیدهشدهاند)14:5؛حجی1:1(؛)2(هردوسرپرست
2:2(؛ ؛ 8:1( شدهاند خوانده یهودی مراجعتکنندگان
)3(هردو،ساختمانمعبدرابنیادگذاشتند)8:3؛16:5(؛
و)4(بهیهودیانیکهدرتبعیدبودند،اغلبنامهایبابلی
دادهمیشد)نگاهکنیدبهدانیال7:1کهدرآنجابهدانیال

ودوستانشنامهایجدیددادند(.



9و10ایناشیاءقیمتیعبارتبودنداز:
30عدد سینیطال

000ر1عدد سینینقره
29عدد سینیهایدیگر
30عدد جامطال
410عدد جامنقره

000ر1عدد ظروفدیگر
11رویهمرفته400ر5شیءقیمتیازطالونقرهبهشیشبصرسپردهشدواوآنها

راهمراهیهودیانبهاورشلیمبازگرداند.

تبعیدیهاییکهبازروبابلبازگشتند

عدةزیادیازیهودیانیكهنبوكدنصر،پادشاهبابل،آنهارااسیركرده2
بهبابلبردهبود،بهیهوداواورشلیمبازگشتندوهركسبهزادگاه
خودرفت.2رهبرانیهودیاندراینسفرعبارتبودنداز:زروبابل،یهوشع،

نحمیا،سرایا،رعیالیا،مردخای،بلشان،مسفار،بغوای،رحوموبعنه.
نامطایفههاییهودیانیكهبهوطنبازگشتندوتعدادآنها،بهشرحزیراست:

3-35ازطایفهفرعوش172ر2نفر؛
ازطایفةشفطیا372نفر؛
ازطایفةآرح775نفر؛

ازطایفةفحتموآب)كهازنسلیشوعویوآببود(812ر2نفر؛
ازطایفةعیالم254ر1نفر؛

ازطایفةزتو945نفر؛

1:9
عز7:1
1:9

عز7:1

1:11
عز8:1
1:11

عز8:1

2:1
2پاد14:24ـ16؛11:25

2توا20:36

2:1
2پاد14:24ـ16؛11:25

2توا20:36

2:2
نح7:7
2:2

نح7:7

2:3
1توا1:9ـ44
نح8:7ـ38

2:3
1توا1:9ـ44
نح8:7ـ38
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سفربسویوطن
امپراطوریعظیممادهاوپارسهاهمهمناطقروینقشهوحتیبیشترازآن
رادربرمیگرفت.گروهیازتبعیدیهاسفرطوالنیبازگشتبهوطن
خودراآغازکردند.امابسیارینیزرفاهوامنیتیراکهدرقلمروپارس
نتیجه در و دادند، ترجیح اورشلیم به بازگشت پرخطر سفر به داشتند

تصمیمگرفتنددرهمانمحلبمانند.

دیوارهای بعد سال 80 که نیست نحمیا آن این  2:2
اورشلیمرابازسازیکرد؛واینمردخایکهاینجاازاو
نیستکهدرکتاب است،همانشخصی بردهشده نام

استرظاهرمیشود.
2:3ـ35اینافرادازقبایلیهوداوبنیامینبودند)5:1(.
مورد سرزمین یا شهر یا خاندان به میتوانست طایفه

سکونتافرادآناشارهداشتهباشد. اورشلیم

س
دریایسرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریای
مدیترانه

رودفرات
روددجله

شوش

حدودجنوبیامپراطوری

رســــی
امپــراطــــــــوریمـــــادی-پـا

نیــپور
بابـل

حلب

دمشق

رصف
حمات



ازطایفةزكای760نفر؛
ازطایفةبانی642نفر؛
ازطایفةببای623نفر؛

ازطایفةازجد222ر1نفر؛
ازطایفةادونیقام666نفر؛
ازطایفةبغوای056ر2نفر؛
ازطایفةعادین454نفر؛

ازطایفةآطیر)كهازنسلحزقیابود(98نفر؛
ازطایفةبیصای323نفر؛
ازطایفةیوره112نفر؛

ازطایفةحاشوم223نفر؛
ازطایفةجبار95نفر؛

ازطایفةبیتلحم123نفر؛
ازطایفةنطوفه56نفر؛

ازطایفةعناتوت128نفر؛
ازطایفةعزموت42نفر؛

ازطایفههایقریتیعاریموكفیرهوبئیروت743نفر؛
ازطایفههایرامهوجبع621نفر؛

ازطایفةمخماس122نفر؛
ازطایفههایبیتئیلوعای223نفر؛

ازطایفةنبو52نفر؛

عــزرا2 1175

بازگشت 
ازتبعید

سال
بازگشت
537ق.م.

458ق.م.

445ق.م.

تعدادافراد
بازگشتی
000ر50

000ر2مردو
خانوادههایآنها

گروهیکوچک

پادشاهوقت
پارس
کورش

اردشیر

اردشیر

رهبر
یهودی
زروبابل

عزرا

نحمیا

دستاورداصلی

آنهامعبدرابازسازیکردند،اماتنهاپساز20سال
اما افتاد، تعویق به معبدسالها تالش.کارساخت

باالخرهتمامشد.

عزرادرمقابلنااطاعتیروحانیمردمواکنشنشان
دادوآنهاتوبهکردندوعبادتدرمعبدرابرقرار

نمودند.امادیواراورشلیمویرانباقیماند.

شهربازسازیشدودرپیآنبیداریروحانیآمد.
امابازمردمدرگیرمسألهنااطاعتیبودند.

بابلکهزمانیکشوریقدرتمندبودواورشلیمرانابودکردهومردمیهودارابهاسارتبردهبود،خودشکشوریمغلوبشده
بود.پارسابرقدرتجدیدبودودرپیخطمشیجدیدایشاندرقبالبیگانگان،اسرااجازهیافتندکهبهسرزمینمادریخودباز

گردند.مردمیهوداواسرائیلطیسهگروه،متوالیهمبهسرزمینمادریخودبازگشتند.



ازطایفةمغبیش156نفر؛
ازطایفةعیالم254ر1نفر؛
ازطایفةحاریم320نفر؛

ازطایفههایلود،حادیدواونو725نفر؛
ازطایفةاریحا345نفر؛

ازطایفةسناعه630ر3نفر.
36-39تعدادكاهنانیكهبهوطنبازگشتندبهشرحزیراست:

ازطایفهیدعیا)كهازنسلیشوعبود(973نفر؛
ازطایفهامیر052ر1نفر؛

ازطایفهفشحور247ر1نفر؛
ازطایفهحاریم017ر1نفر.

40و41و42تعدادالویانیكهبهوطنبرگشتندبهشرحزیراست:
ازطایفههاییشوعوقدمیئیل)كهازنسلهودویابودند(74نفر؛

خوانندگانونوازندگانخانهخدا)كهازنسلآسافبودند(128نفر؛
نگهبانانخانةخدا)كهازنسلشلوم،آطیر،طلمون،عقوب،حطیطاوشوبای

بودند(139نفر.
43-54خدمتگزارانخانةخداكهبهوطنبازگشتندازطایفههایزیربودند:

صیحا،حسوفا،طباعوت،قیروس،سیعها،
فادون،لبانه،حجابه،عقوب،حاجاب،

شمالی،حانان،جدیل،جحر،رآیا،رصین،
نقودا،جزام،عزه،فاسیح،بیسای،اسنه،

معونیم،نفوسیم،بقبوق،حقوفا،حرحور،بصلوت،
محیدا،حرشا،برقوس،سیسرا،تامح،نصیح،حطیفا.

55و56و57اینافرادنیزكهازنسلخادمانسلیمانپادشاهبودندبهوطنبرگشتند:
سوطای،هصوفرت،فرودا،

یعله،درقون،جدیل،
شفطیا،حطیل،فوخرتحظبائیموآمی.

58خدمتگزارانخانةخداونسلخادمانسلیمانپادشاه،جمعًا392نفربودند.

امیر ادانو ملح،تلحرشا،كروب، ازتل اینهنگامگروهیدیگر 59در
طریق از نمیتوانستند آنها بازگشتند. یهودا شهرهای سایر و اورشلیم به
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2:59نسبنامهبرایعبریهاحائزاهمیتبود.اگرآنها 
یهودی ابراهیماند، نسل از که کنند ثابت نمیتوانستند
ویژه امتیازات از بعضی از و نمیآمدند بهشمار واقعی

نسل از که کسانی تنها مثال، برای میشدند. محروم
الوی)نتیجهابراهیم(بودند،میتوانستنددرمعبدخدمت

کنند.



نسبنامههایخودثابتكنندكهاسرائیلیاند.60اینهاازطایفههایدالیا،طوبیا
ونقودابودندكهجمعًا652نفرمیشدند.

اورشلیم به برزالئی و هقوص و حبایا نامهای به طایفه سه كاهنان 61از
بازگشتند.)بزرگطایفةبرزالئیهمانكسیاستكهبایكیازدختران
گذاشت.( خود روی را او خانوادگی نام و كرد ازدواج جلعادی برزالئی
62ولیایشانچوننتوانستندازطریقنسبنامههایخودثابتكنندكهازنسل
كاهنانهستند،ازكهانتاخراجشدند.63حاكمیهودیانبهایشاناجازهنداداز
قربانیهایسهمكاهنانبخورندتااینكهبوسیلةاوریموُتمیمازطرفخداوند

معلومشودكهآیاایشانواقعًاازنسلكاهنانهستندیانه.
64و65پسجمعًا360ر42نفربهسرزمینیهودابازگشتند.عالوهبراینتعداد
337ر7غالموكنیزو200نوازندهمردوزننیزبهوطنبازگشتند.66و67آنها

736اسب،245قاطر،435شترو720ر6االغباخودبردند.
68وقتییهودیانبهاورشلیمرسیدند،بعضیازسرانقومبرایبازسازیخانه
خداوندهدایایداوطلبانهتقدیمكردند.69هریکازایشانبقدرتواناییخود
هدیهداد،كهرویهمرفتهعبارتبوداز:500كیلوگرمطالو800ر2كیلوگرم

نقرهوصددستلباسبرایكاهنان.
نوازندگانونگهبانانوخدمتگزاران 70پسكاهنان،الویان،خوانندگانو
خانةخداوبعضیازمردمدراورشلیموشهرهایاطرافآنساكنشدند.بقیه

قومنیزبهشهرهایخودرفتند.

2ـیهودیانمعبدرابازسازیمیکنند
رهبرانقربانگاهرابازسازیمیکنند

درماههفتمسال،تمامكسانیكهبهسرزمینیهودابازگشتهبودنداز3
شهرهایخودآمدهدراورشلیمجمعشدند.2آنگاهیهوشعكاهنپسر
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2:62و63اوریموُتمیمدوشیءبودنداحتمااًلبهشکل 
سنگمسطحکهدرابتدادرجامهکاهناعظمحملمیشد.
موضوعهای مورد در خدا اراده تشخیص برای آنها از
مهماستفادهمیشد.)نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه

1سموئیل20:10(.
2:68و69همینکهکاربازسازیمعبدشروعشد،همه
بود،و درآنسهیمشدند.تالشوهمکاریهمهالزم
مردمهرچهدرتوانداشتند،دادند.مااغلبهدیهدادن
اما بهدهیکدرآمدمانمحدودمیکنیم. بهکارخدارا
میتوانیم که را هرچه که میکند تأکید کتابمقدس
بدهیم،بایدباتماموجودبدهیم)2قرنتیان12:8؛6:9(.
اجازهندهیدمازاددرآمدتان،تعیینکنندهمقدارهدیهای

باشدکهمیدهید،بلکهدعوتخدارادرنظربگیریدکه
ازشمامیخواهدسخاوتمندانههدیهبدهید.

معبد بازسازی شروع برای شد داده که پولی  2:69
کافیبود.مردمازذخایرمالیخودبهترینهارادادند.
آنهاصادقانهومشتاقانههدیهدادند؛اماشکوهاینمعبد
هرگزبهپایمعبدسلیماننرسید.مبلغیکهداودبرای
شروعساختمعبدجمعآوریکردهزاربرابربیشتربود
)1تواریخ14:22(.برخیازمردموقتیمعبدباشکوهیرا

کهنابودشدهبود،بهخاطرآوردند،گریستند)12:3(.
پا بر یهودیان، رسمی کارهای اولین از یکی  3:2و3
حفاظت و حضور مظهر قربانگاه بود. قربانگاه کردن
انحصاری وقف نشاندهنده همچنین قربانگاه بود. خدا



یهوصادقوسایركاهنان،وزروبابلپسرشئلتئیلوخانداناوقربانگاهخدای
اسرائیلرادوبارهبناكردند.سپسهمانطوركهدركتابتوراتموسی،مردخدا،
دستوردادهشدهبود،قربانیهایسوختنیتقدیمنمودند.3گرچهیهودیانیكهبه
سرزمینخودبازگشتهبودندازمردمیكهدرآنسرزمینبودندمیترسیدند،با
اینحالقربانگاهرادرجایسابقخودبناكردندورویآن،قربانیهایسوختنی
صبحوعصررابهخداوندتقدیمنمودند.4آنهاعیدخیمههاراهمانطوركهدركتاب
توراتموسینوشتهشدهبود،برگزاركردندودرطولروزهایعید،قربانیهایی
راكهبرایهرروزتعیینشدهبود،تقدیمنمودند.5ازآنپس،آنهابطورمرتب
قربانیهایسوختنیروزانه،قربانیهایمخصوصجشنماهنووجشنهایسالیانة
خداوندراتقدیممیكردند.عالوهبراینقربانیها،هدایایداوطلبانههمبهخداوند
تقدیممیشد.6روزاولماههفتم،حتیقبلازگذاشتنپایههایخانةخداوند،

كاهنانشروعبهتقدیمقربانیهایسوختنیبرایخداوندكردند.
7سپسبرایبازسازیخانةخداعدهایبناونجاراستخدامكردندوبهاهالی
صوروصیدونموادغذایی،شرابوروغنزیتوندادندوازآنهاچوبسرو
گرفتند.اینچوبهاازلبنان،ازطریقدریا،بهیافاحملمیشد.تماماینهابا

اجازةكورش،پادشاهپارس،انجاممیگرفت.
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بود.زروبابلقربانیهایسوختنیرامطابق  بهخدا آنها
1ـ7(. )الویان کرد تقدیم موسی شریعت دستورالعمل
تقدیمقربانیهاضروریبود،زیرانشاندهندهآنبودکه
مردمطالبهدایتخداهستند،ودوبارهمیخواهندخود
راوقفآننوعزندگیایکنندکهخدادستوردادهاست،
بخشایش برای او بهحضور روزه هر آمدن خواهان و

گناهانخودمیباشند.
3:3دراطرافیهودیانمردمانیازنژادمختلطزندگی
آمده در آشوریها سلطه تحت اجدادشان که میکردند
بودند؛یهودیانمیترسیدندکهموردحملهایندستهازمردم
قراربگیرند.پسازشکستاسرائیل)حکومتشمالی(در
سال722ق.م.،وتبعیداهالیآنبهنقاطدیگر)1:4و2(،
آشوریهابیگانگانرابهزوردراسرائیلاسکاندادند.این
تابدینوسیله شیوهاسکان،تاکتیکمعمولآشوریهابود
ازشورشهایملیگرایانهمللتحتسلطهخودجلوگیری
کنند)نگاهکنیدبه10:4(.برخیازکسانیکهدراسرائیل
)حکومتشمالی(اسکاندادهشدهبودند،بهسمتجنوببه
نزدیکیاورشلیممهاجرتکردهبودند.اینانفکرمیکردند
کهتبعیدیهایبازگشتیخطریخواهندبودبرایادعای

ایشاندرموردمالکیتآنسرزمین.
3:4عیدخیمههاهفتروزبهطولمیانجامید.دراین
مدت،مردمدرمسکنهایموقتی)نظیرخیمهیاآلونک(

زندگیمیکردند،درستهمانکاریکهاجدادشاندر
راهخودبسویسرزمینموعودبههنگامعبورازبیابان
کردهبودند.عیدخیمههایادآورمحافظتوهدایتخدا
درگذشتهدربیابانومحبتپایداراوبود.عیدخیمهها
بهطورمفصلدرالویان33:23ـ36شرحدادهشدهاست.

3:5تقریبًابالفاصلهبعدازآنکهتبعیدیهابهسرزمین
خودرسیدند،قربانگاهیساختند.مردمحتیپیشازآنکه
پایهمعبدگذاشتهشود،ازطریقتقدیمقربانیشروعکردند
بهعبادتخدا.آنهابعدازسالهااسارت،درسالزمرافرا
گرفتهبودند:آنهادرککردهبودندکهخداازکسانیکه
اورانادیدهمیگیرند،محافظتخاصیبهعملنمیآورد.
آنهازمانیکهنسبتًاقویبودند،مغلوببابلیهاشدند؛حاال
جمعیتیکوچک،ضعیف،ودرمحاصرهدشمنانبودند.
اگرالزمبودزمانیبهقدرتخدااتکاکنند،حاالزمان
آنبود.آنهابهاهمیتاطاعتقلبیازخدا،ونهاطاعت
ازرویعادت،پیبردهبودند.اگرخواهانکمکالهی
اطمینان باید اول هستیم، خطیر کارهای انجام بههنگام

حاصلکنیمکهرابطهمابااواستواراست.
،)2 )2تواریخ ساخت را اول معبد سلیمان وقتی  3:7
اونیزموادغذاییوزیتونراکهازمحصوالتفراوان
اسرائیلبود،باچوبکهاسرائیلباکمبودآنمواجهبود،

معاوضهکرد.



مردمبهبازسازیمعبدمیپردازند
8درماهدومازسالدومورودیهودیانبهاورشلیم،زروبابل،یهوشع،كاهنان،
الویانوتمامكسانیكهبهسرزمینیهودابازگشتهبودندكاربازسازیخانة
خداراشروعكردند.الویانیكهبیستسالیابیشترسنداشتند،تعیینشدند
تابراینكارنظارتكنند.9نظارتبركاركارگرانبعهدهیشوعوپسرانو
برادرانشوقدمیئیلوپسرانش)ازنسلهودویا(گذاشتهشد.)الویانطایفه

حینادادنیزدراینكاربهایشانكمکمیكردند.(
لباسمخصوصخودرا 10وقتیپایههایخانهخداوندگذاشتهشد،كاهنان
پوشیدندوشیپورهارانواختندوالویانطایفةآسافسنجهایخودرابهصدا
درآوردندتامطابقرسمداودپادشاه،خداوندراستایشكنند.11ایشانبااین
برای نیكوستومحبتش كلماتدروصفخداوندمیسراییدند:»خداوند
اسرائیلبیپایان!«سپسبرایپایهگذاریخانةخداوند،تمامقومباصدای
بلند،خداراشكركردند.12امابسیاریازكاهنانوالویانوسرانقومكه
پیربودندوخانهایراكهسلیمانبرایخداوندساختهبوددیدهبودند،وقتی
پایههایخانةخداوندراكهگذاشتهمیشددیدند،باصدایبلندگریستند،در
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3:8چرابازسازیمعبدراحتیقبلازمرمتدیوارشهر 
شروعکردند؟معبدبرایاهدافروحانیمورداستفادهقرار
میگرفت،درحالیکهدیوارشهرکاربردنظامیوسیاسی
داشت.همیشهخداازقوممحافظتکردهبود،ویهودیان
میدانستندکهاگرخداباآنهانباشد،محکمتریندیوارها
نیزقادربهمحافظتازآنهانخواهدبود.مردممیدانستندکه
زندگیصحیحروحانیبرتضمیندفاعملیاولویتدارد.

3:8مرحلهآمادگیبرایبنایمعبد،بهتنهاییازماهمهر
اینمدت،قربانگاه تاماهخردادطولکشید.در )1:3(
شد، گرفته تحویل دادهشده سفارش مصالح شد، ساخته
وکارگراناستخدامشدند.تبعیدیهابرایبرنامهریزیبه
آنها برای معبد برنامهساخت زیرا داشتند احتیاج وقت
یا قهرمانانه شاید تدارکاتی کارهای بود. اهمیت حائز
هر خوب گرفتن انجام برای اما نرسد، بهنظر روحانی

برنامهای،حیاتیاست.
3:10و11داوددستورالعملهایمشخصیدرخصوص
استفادهازموسیقیوسرودبرایمراسمعبادتیدرمعبد

دادهبود)1تواریخ16و25(.
3:10و11اتمامپایهگذاریمعبدمستلزمتالشزیادهمه
کسانیبودکهدرکاربازسازیمعبدسهیمبودند.اماهیچ
کسسعینکردازخودشوازسختکوشیخودتعریف
کند،بلکههمهخدارابهخاطرکاریکهکردهبود،ستودند.
همهعطایایخوبمانندمهارت،توانایی،قوت،ورهبریاز
خدااستوخدامیلبهاستفادهازاینعطایارابرایخوددر

ماایجادمیکندوقدرتاستفادهازآنرانیزبهمامیدهد.
بهجایآنکهخودرابستاییم،بایدخدارابهخاطرکارهایی

کهدرماوازطریقماانجامدادهاست،سپاسگوییم.
با همراه مراسمی و سرودها کتابمقدس در  3:11
موسیقیثبتشدهاست.برایمطالعهوقایعیازایندست،

نگاهکنیدبهجدولموجوددرخروجفصل15.
3:12معبدبعدازگذشتپنجاهسالازنابودیآن،داشت
بازسازیمیشد)536ق.م(.بعضیازافرادسالخوردهتر
معبدسلیمانرابهخاطرآوردندومتأثرشدندزیراشکوه
خدا، نظر از اما نمیرسید. اول معبد بهپای جدید معبد
از بیش عبادتکنندگان و معبد سازندگان قلبی حالت
هستیم که آنچه به خدا داشت. اهمیت بنا این زیبایی
بیشترتوجهداردتابهآنچهکهانجاممیدهیم.دنیایما
بین از باشکوه همیشهدرحالتغییراست،وکارهای
میرودومحومیشود.اگرکارشمابرایخدادرمقایسه
باکاردیگرانبزرگبهنظرنمیرسد،نگراننباشید.برای

خدارابطهشمابااومهمترازاینهااست.
3:12ازآنجاکهبنیادمعبدجدیدبربنیادمعبدسلیمان
گذاشتهشد،دوبناظاهرًاازنظراندازهفرقیباهمنداشتند،
امامعبدقدیمیازنظرتزئیناتپرشکوهتربود،ودرمیان
هر بود. محاط بزرگ حیاط ویک متعدد ساختمانهای
دومعبدازچوبسرووارداتیساختهشدهبود،امامعبد
مزین قیمتی سنگهای و طال زیادی مقادیر به سلیمان
بود.بنایمعبدسلیمانبیشازهفتسالطولکشید؛اما



حالیكهدیگرانازشادیفریادبرمیآوردند.13كسینمیتوانستصدایگریه
راازفریادشادیتشخیصدهد،زیرااینصداهاچنانبلندبودكهازفاصله

دورنیزبهگوشمیرسید.

دشمنانانبابازسازیمعبدمخالفتمیکنند

بنیامینشنیدندكهیهودیانتبعیدشده4 وقتیدشمنانمردمیهوداو
بازسازیخانةخداوند،خدایاسرائیلهستند، بازگشتهاندومشغول
2نزدزروبابلوسرانقومآمدندوگفتند:»بگذاریدماهمدربازسازیخانة
خداباشماهمكاریكنیم،چونماهممثلشما،خداییگانهرامیپرستیم.از
وقتیكهاسرحدون،امپراطورآشور،مارابهاینجاآوردهاستهمیشهبرای

خدایشماقربانیكردهایم.«
3ولیزروبابلویهوشعوسایرسرانقومیهودجوابدادند:»بهشمااجازه
نمیدهیمدراینكارشریکباشید.خانةخداوند،خدایاسرائیل،همانطوركه
كورشپادشاهپارسفرماندادهاست،بایدبهدستقوماسرائیلساختهشود.«
4پسساكنانآنجابهتضعیفروحیةیهودیانپرداخته،دركاربازسازیخانة
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بنایمعبدزروبابلدرحدودچهارسالبهطولانجامید. 
معبدسلیماندرمرکزشهریپررونققرارداشت؛معبد
زروبابلدروسطخرابههابود.باایناوصاف،هیچتعجبی

نداردکهبعضیگریهکردند.
معبد پایههای شدن گذاشته از بعد که جشنی  3:13
برگزارشد،بااحساساتوعواطفمتناقضیهمراهبود:
گریهوفریادشادی.بروزهردواحساسموجهبود.کار
بهخاطر انگیزدکه بر را ما مامیتواندهم بین خدادر
لطفوفیضاوشادیکنیم،وهمبهخاطرگناهانخود
کهباعثایجادفاصلهبینماواوشدهاست،ماتمبگیریم.
نبایدتعجب قادرمطلقمیآییم، بهحضورخدای وقتی
کنیمازاینکهدرعینغرقشدندرشادیوشکرگزاری،

باهوشیاریکاملازبیلیاقتیخودآگاهباشیم.
پس که بودند کسانی بنیامین و یهودا دشمنان  4:1
مملکت در آشور، حکومت توسط اسرائیل تسخیر از
17 2پادشاهان به کنید )نگاه شدند داده اسکان شمالی
برای تالش در افراد این .)3:3 به مربوط توضیحات و
رخنهدربینیهودیانومختلکردنبرنامهساختمعبد،
پیشنهادکردنددربازسازیمعبدبهیهودیانکمککنند.
باشندکه مواظبکارهایی نزدیک از میخواستند آنها
یهودیانمیکردند،وامیدواربودندمانعازآنشوندکه
اورشلیمدوبارهقدرتگیرد.امایهودیانبهنیرنگآنها
پیبردند.چنینهمکاریبابیایمانانمیتوانستقومخدا

راوسوسهکندکهازاهدافخودعدولکنند.

4:1ـ6ایماندارانوقتیبرایخداکارمیکنند،بایدانتظار
مخالفتراداشتهباشند)2تیموتائوس12:3(.بیایمانانو
نیروهایشریرهمیشهعلیهخداوقوماودرکارند.این
مخالفتهاممکناستبهشکلپیشنهادهمکاری)2:4(،
یا و )4:4و5(، ترساندن و روحیه تضعیف برای تالش
باشد.اگریادبگیرید اتهاماتناحق)6:4( نسبتدادن
انتظارچنینمخالفتهاییراداشتهباشید،آنهامانعکار
شمابرایخدانخواهدشد.بهکاریکهخدابرایشمادر
نظرداردادامهدهید،ومطمئنباشیدطریقغالبشدنبر

موانعرابهشمانشانخواهدداد.
4:2ایندشمنانمدعیشدندهمانخداییرامیپرستند
ادعایشان میپرستیدند. یهودیان بقیه و زروبابل که
خدایان کنار در آنان زیرا بود، درست جهت یک از
)نگاه میپرستیدند نیز را یهودیان خدای دیگر، متعدد
از این اما 27:17ـ32،29ـ41،34(. 2پادشاهان به کنید
بود.پرستش بلکهگناهوسرکشی نهعبادت، دیدخدا
حقیقیمستلزمآناستکهفقطوفقطخدایواحدرا
حال و 3:20ـ5(. )خروج باشیم او سرسپرده و بپرستیم
آنکهاینبیگانگان،خداراصرفًایکیازبتهایبیشمار
خودمیدانستند.انگیزهواقعیآنهاپرستشخدانبود،بلکه
میخواستندبرنامهبازسازیمعبدرامختلکنند.امروزه
نیزایماندارانبایدمواظبکسانیباشندکهادعامیکنند
مسیحیهستنداماازاعمالشانآشکاراپیدااستکهفقط

درپیمنافعخویشاند.



خداموانعبسیارایجادكردند.5درضمنبهبرخیازمقاماترشوهدادندتا
علیهآنهااقدامكنند.اینكارشكنیهادرتمامدورانسلطنتكورشوجود

داشتوتاسلطنتداریوشادامهیافت.

اردشیرپادشاهکاررامتوقفمیکند
6درآغازسلطنتخشایارشا،دشمنانمردمیهوداواورشلیمشكایتنامهای

علیهآنهابرایپادشاه،فرستادند.
7دردورانسلطنتاردشیرنیزشكایتنامهایعلیهمردمیهوداواورشلیمنوشته
شد.اینشكایتنامهرابشالم،میتراداد،طبئیلورفقایایشانبهخطوزبان
ارامیبرایاردشیر،پادشاهپارسنوشتند.8و9كساندیگریكهدرنوشتناین
شكایتنامهبرضدمردمیهوداواورشلیمدستداشتندعبارتبودنداز:رحوم
فرماندار،شمشائیمنشی،عدهایازقضاتومقاماتدیگریكهازارک،بابل
وشوش)كهدرعیالماست(بودند،10ونیزعدهایازقومهایمختلفدیگر
كهآشوربانیپالبزرگوقدرتمند،آنهاراازسرزمینهایخودبیرونآوردهدر

سامرهوسایرشهرهایغربرودفراتاسكاندادهبود.
11ایناستمتننامهایكهبرایاردشیرپادشاهپارس،فرستادند:

»مابندگانتكهازساكنانغربرودفراتهستیم،12پادشاهراآگاهمینماییم
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4:6احتمااًلنامهایکهبهاردشیرپادشاهفرستادهشد،بر
لوحیگلی،یاقطعهایازسفال،یابررویپوستنوشته

شدهبود.
4:6ـ23عزرادراینآیات،ماجرایمخالفتباساختن
معبد،وبازسازیدیوارهایشهروسایرساختمانهایمهم
دراورشلیمراخالصهواربیانمیکند.ازنظرترتیبزمانی،
جایآیه6:4بایدبینفصلهای6و7باشد.درفصل7:4ـ23
بهوقایعیاشارهمیشودکهمابینعزرافصل7ونحمیا

اینجا در را آیات این عزرا است. افتاده اتفاق 1 فصل
آوردهتابرمخالفتهمیشگیدشمنانباقومخدا،وقدرت

خدادرغلبهبراینمخالفتها،تأکیدورزد.
4:10آشوربانیپال،پادشاهآشور)669-626ق.م.(همان
کسیبودکهاسرایاسرائیلیرادرجاییدیگراسکان
داد.اوآخرینپادشاهقدرتمندآشوربود،وبعدازمرگ
اومملکتآشوربهسرعتروبهزوالگذاشت.سرزمین

آشوردرسال612تسخیرشد.

پادشاهانپارسی
زمانعزرا

نام
کورش

داریوش

خشایارشا

اردشیر

زمانسلطنت
559ـ530ق.م.

522ـ486ق.م.

486ـ465ق.م.

465ـ424ق.م.

رابطهاشبااسرائیل
بهوطن تبعیدیهارا اینبودکه بابلراتسخیرکرد.سیاستش
بودجهالزم فرستاد، اورشلیم به را بازگرداند.زروبابل خودشان
برایطرحاوراتأمینکرد،وطالونقرههاییراکهنبوکدنصراز

معبدبرداشتهبود،بدانجابازگرداند.

جلوِبازسازیمعبددراورشلیمراگرفت.

شوهراستربود.بهیهودیاناجازهدادازخوددربرابرتالشهامان
برایازبینبردنآناندفاعکنند.

بر اورشلیم به داد اجازه نحمیا و عزرا به بود. او ساقی نحمیا
گردند.



كهیهودیانیكهبهفرمانشمابهاورشلیممنتقلشدهاند،میخواهنداینشهررا
كهمحلشورشوآشوببودهاستبازسازیكنند.آنهامشغولساختنحصار
وتعمیرپایههایشهستند.13پادشاهآگاهباشندكهاگراینشهروحصارهایش
دوبارهساختهشود،بیگمانبهزیانپادشاهخواهدبود،زیرابعدازآنیهودیان
دیگربهشماباجوخراجنخواهندداد.14چونمانانونمکپادشاهرامیخوریم،
شایستهنیستكهزیانپادشاهراببینیم.برایهمین،نامهایفرستادیمتاپادشاه
راازاینماجراآگاهسازیم.15استدعاداریمدستورفرماییددراینموردكتاب
تاریخنیاكانتانرابررسینمایندتامعلومگرددكهدرقرونگذشتهدراینشهر
چهشورشهاییبرپاگشتهاست.درحقیقتاینشهربهسببآنخرابشده
استكهساكنانآنبرضدپادشاهانوحكامیكهمیخواستندبرآنحكومت
كنند،مدامشورشمیكردند.16پسپادشاهراآگاهمیسازیمكهاگراینشهر
وحصارهایشساختهشوند،پادشاه،دیگرقادربهنگهداریاینقسمتازقلمرو

خویشكهدرغربرودفراتاست،نخواهندبود.«
17و18پسپادشاهبهرحومفرمانداروشمشائیمنشیوهمدستانایشانكهدر

سامرهونواحیغربرودفراتساكنبودند،چنینجوابداد:
ازترجمهبرایمن نامهایكهفرستادهبودیدرسیدوپس »درودبرشما!
خواندهشد.19دستوردادمتحقیقوبررسیكنند.معلومشدكهساكناناین
شهرازدیربازهمیشهعلیهپادشاهانشورشوآشوببرپاكردهاند.20همچنین
فهمیدمكهپادشاهانیقدرتمنددراورشلیمبودهاندكهبرسراسرغربرود
فراتفرمانرواییمیكردند،وجزیهوباجوخراجمیگرفتند.21بنابراین،به
اینمرداندستوربدهیددستنگهدارندوتافرمانیازجانبمنصادرنشود

شهررابازسازینكنند.22فوریاقدامكنیدوجلواینفتنهرابگیرید.«
23وقتینامةاردشیر،پادشاهپارس،برایرحوموشمشائیوهمدستانایشان
خواندهشد،آنهاباعجلهبهاورشلیمرفتندویهودیانرابزورمجبوركردند

دستازكاربكشند.
24كاربازسازیخانهخداتاسالدومسلطنتداریوش،پادشاهپارسمتوقف

ماندهبود.
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4:19و20اردشیراورشلیمراشهریخواندکه»ساکنان 
آنازدیربازمدامبرضدپادشاهانشورشمیکردند«.او
بامطالعهاسنادتاریخیمتوجهشدکهپادشاهانقدرتمندیاز
اورشلیمبرخاستهاند،وشایدترسیدهبودکهاگرشهربازسازی
شود،یکیدیگرازچنینپادشاهانیازآنظهورکند.سلیمان
برامپراطوریعظیمیسلطنتکردهبود)1پادشاهان21:4(،
وپادشاهاناورشلیمعلیهقدرتهایبزرگشورشکرده

بودند؛برایمثال،صدقیاباوجوداینکهبهنبوکدنصرقول
وفاداریدادهبود،علیهاوشورید)2تواریخ13:36(.اردشیر

نمیخواستبهبازسازیشهروملتیشورشیکمککند.
4:24عزرادراینجادوبارهوقایعرابهترتیبزمانینقلمیکند.
اززمانیکهیهودیانکاربازسازیمعبدراشروعکردند،شاید
دهسالمیگذشت.اینکارمجدداًدرسال520ق.م.،یعنیدر

دومینسالسلطنتداریوشپادشاه،آغازگردید)1:5(.
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گاهیاوقات،تنهازمانیمیپذیریمکهخدامالکوصاحبطرحیخاصاستکهتمامتالشهایمانبهشکست
انجامیدهباشد.خیلیخطرناکاستکهتنهاجزئیاتکماهمیترابهعهدهخدابگذاریمودرموردجنبههایمهمتر
یکطرح،خودتصمیمگیرندهباشیم.بایدهموارهبهیادداشتهباشیمکهاینخدااستکهدررأسهمهامورقرار
داردومادرطرحونقشهکلیاوتنهاسهمیجزئیبرعهدهداریم.اگرخداوظایفمهمیبرعهدهمامیگذارد،

بهایندلیلنیستکهمحتاجکمکمااست.وایندرسیبودکهزروبابلآموخت.
قومخداسالهادربابلدرتبعیدبهسربرد.بسیاریازافرادقومبهزندگیراحتومرفهبابلخوگرفتندو
میخواستندهمانجابمانند.اماتقریبًا000ر60نفرنیزبودندکههنوزیهودارافراموشنکردهبودند.وقتیبابل
درسـال539ق.م.شکستخورد،کورشپادشاهپارسبهیهودیاناجازهدادبهاورشلیمبازگردندومعبدرا

بازسـازیکنند.زوربابـلرهبراولـینوبزرگـترینگروهیبودکهبهسرزمینموعودبازگشتند.
رهبریزروبابلکاماًلبرحقبودواوشایستگیاینمنصبراداشت،چوننهتنهاازنسلداودبود،بلکهاز
ویژگیهاییکرهبرنیزبرخـورداربود.وقتیاینگروهبهیهودارسیدند،فرصتیافتندنخستمسکنیبرایخود
برپاکنند.آنگاهبهبازسازیشهرفراخواندهشدند.آنهاکارخودرابابنایدیوارشهریابازسازیساختمانهای
دولتیشروعنکردند،بلکهنخستبهبازسازیقربانگاهپرداختندوباهمخداراپرستشکرده،یکیازاعیادرا

جشنگرفتند.آنهابهرهبریزروبابل،برایکاربازسازیخودزیربناییروحـانیبهوجودآوردند.
ساختزیربنایمعبدبهسرعتبهاتمامرسیدومتعاقبآن،جشنوسروریدیگربرپاشد.امابهزودیدومشکل
بهوجودآمد.عدهایازافرادسالخوردهقوم،شکوهوعظمتمعبدسلیمانرابهخاطرآوردندوازاینکهمعبدجدید
درمقایسهباآنکوچکتربودوشکوهمعبدسلیمانرانداشت،غمگینشدند.نیزبعضیازدشمنانقومیهودسعی
کردنددرنیرویکاریهودیانرخنهکنندوازطریقاِعمالفشارهایسیاسی،کاربازسازیرامتوقفسازند.بدین

ترتیب،ترسباعثتوقفکارشد.مردمبهخانههایخودبازگشتندو16سالبدینترتیبگذشت.
مانمیدانیمزوربابلدراینمدتچهکرد.احتمااًلاوپسازشوروشوقوموفقیتهایماههایاول،اکنون
سختمأیوسونومیدشدهبود.روحیهاوعاقبتآنقدرضعیفشدکهکاماًلامیدخودراازدستداد.ازاینرو،
خداَحجَّیوزکریاینبیرافرستادتامشوقزروبابلباشند.آنهاقومرابهخاطراکراهوبیمیلیشانمالمتکردند

وترسهایشانرافرونشاندند.کارباردیگربانیروییتازهازسرگرفتهشدوچهارسالبعدتکمیلگردید.
زوربابلنیزمانندخیلیازمامیدانستکارراچطوربهخوبیشروعکند،اماادامهدادنبهآنبرایشدشواربود.
موفقیتاوبهتشویقهایاطرافیانبستگیداشت.زروبابلاجازهدادیأسوناامیدیبراوغالبشود.اماوقتی
گذاشتخداکنترلاموررابهدستگیرد،کارتکمیلشد.خداهمیشهبراوضاعمسلطاست.مانبایداجازهدهیم
اوضاعوشرایطیاعدمتشویقازسویدیگرانباعثشوددرانجاموظایفیکهخدابهمامحولکردهاست،

کوتاهیکنیم.
نقاطقوتوموفقیتها:

رهبرینخستینگروهازتبعیدیانیراکهازبابلبهاورشلیمبازمیگشتند،برعهدهداشت. *
بازسازیمعبدرابهاتمامرساند. *

دراینکهچهکمکیرابپذیردوچهکمکیراردکند،حکیمانهعملکرد. *
عبادتراپایهاصلیبرنامهبازسازیخودقراردادوکارخودراباآنآغازکرد. *

نقاطضعفواشتباهات:
مدامنیازداشتکسیاوراتشویقکند. *

اجازهدادمشکالتوموانعباعثتوقفکاربازسازیشود. *
درسهاییاززندگیاو:

باتشویق باید بلکه اولیهبرایاجرایطرحیرافراهمکند، انگیزه باید نهتنها شخصرهبر *
دیگرانودلگرمیدادنبهآنان،باعثشودکاربهآخربرسدوتکمیلگردد.

شخصرهبربایدمنبعدلگرمیمطمئنیبرایخودبیابد. *
میبینیمخداچطورنسلداودراحفظکرد؛بهاینترتیببهامانتووفاداریخداپیمیبریم. *

آمارحیاتی:
اهل:بابل،اورشلیم

شغل:رهبررسمیتبعیدیها
خویشاوندان:پدر:شئلتئیل.پدربزرگ:یهویاکین

همعصربا:کورش،داریوش،زمریل،حجی
آیـاتکلیدی:

»ایناستآنچهخداوندقادرمتعالبهزوربابلمیگوید:نهبهقدرت،نهبهقوت،بلکهبهروحمن.هر
چندضعیفوناتوانباشید،ولیبهیاریروحمنموفقخواهیدشد.ایزروبابل،اینکوهمشکالت
دربرابرتوفروخواهدریختووقتیتوآخرینسنگبنایخانهمراگذاشتی،مردمفریادخواهندزد:

برکتخداوندبرآنباد!«)زکریا6:4و7(
ماجرایزکریادرعزرا2:2ـ2:5نقلشدهاست.ازاودر1تواریخ19:3ونحمیا7:7؛47،1:12و

حجی12،1:1و13؛21،4:2و23وزکریا6:4ـ10ومتی12:1و13ولوقا27:3نیزنامبردهشدهاست.

بل
ــا
روب

ز



بازسازیمعبددوبارهآغازمیشود

آنگاهدونبیبهاسامیحجیوزكریا)پسرعدو(شروعكردندبه5
دادنپیغامخدایاسرائیلبهیهودیاناورشلیمویهودا.2وقتیزروبابل
ویهوشعپیغامآنهاراشنیدند،بهبازسازیخانةخدامشغولشدندوایندو

نبینیزبهآنانكمکكردند.
و شتربوزنای و فرات رود غرب استاندار تتنای، هنگام این در 3ولی
داده اجازه شما به وگفتند:»چهكسی آمدند اورشلیم به آنها همدستان
استخانةخدارابسازیدوساختمانشراتكمیلكنید؟«4سپسازآنها
نامتمامكسانیراكهمشغولساختنخانهخدابودند،بهایشان خواستند

بدهند.

دشمناننزدداریوشپادشاهشکایتمیکنند
5و6ولیازآنجاكهخدامراقبسرپرستانیهودیبود،آنهانتوانستندازكار
ایشانجلوگیریكنند.پستتنای،شتربوزنایوهمدستانایشانكهمقامات
غربرودفراتبودندجریانراطینامهایبهاطالعداریوشپادشاهرسانیدند

ومنتظرجوابماندند.7متننامهچنینبود:
درودبرداریوشپادشاه!

8بهآگاهیمیرساندكهمابهمحلساختمانخانةخدایبزرگیهودیانرفتیم
ودیدیماینخانهراباسنگهایبزرگمیسازندوتیرهایچوبیدردیوار
آنكارمیگذارند.كاربهتندیوباموفقیتپیشمیرود.9ماازسرپرستان
ایشانپرسیدیمكهچهكسیبهآنهااجازةاینكاررادادهاست.10سپس
نامهایآنهاراپرسیدیمتابهآگاهیشمابرسانیمكهسرپرستانایشانچه

كسانیهستند.
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5:1جزئیاتبیشتردربارهکاروپیغامحجیوزکریادر
کتابمقدس،درکتابهاییبههمیننام،یافتمیشود.

اوراتشویق تاقوم انبیارامیفرستد 5:1و2خداگاه
وتقویتکنند.حجیوزکریانیزبدینمنظورنهتنها
موعظهکردند،بلکهعماًلدرکاروتالشباقومسهیم
شدند.امروزهنیزدرکلیساخداکسانیراتعیینمیکند
تاباآوردنپیغامهاینبوتی،مارادرکارمانیاریدهند
را تأثیری همان باید آنها 11:4ـ13(.خدمت )افسسیان
برماداشتهباشدکهخدمتحجیوزکریابریهودیان
داشت.»کسیکهنبوتمیکند،یعنیپیغامهایخدارا
کمک آنان به کار این با میکند، اعالم ایمانداران به
یابند« تسلی و شوند تشویق کنند، رشد تا مینماید

باعث خود نوبه به باید نیز ما البته .)3:14 )1قرنتیان
تشویقکسانیباشیمکهکالمخدارابرایمامیآورند.

5:5غیریهودیانیکهدرآننزدیکیزندگیمیکردند،
کوشیدندمانعساختمعبدشوند.امادرتماممدتیکه
مذاکراتسیاسیوقضاییدرجریانبودودشمنانمنتظر
ادامه بازسازی به یهودیان بودند، پادشاه تصمیم شنیدن
دیگران میدهیم، انجام را خدا کار وقتی نیز ما دادند.
ممکناستبکوشنددرکارمانوقفهایجادکنندومارا
آشفتهیامأیوسسازند،امابایدبتوانیمبااطمینانبهکار
عملی ما دنیای در را نقشههایش خدا دهیم. ادامه خود
خواهدکرد،ومخالفتدیگرانتأثیریدرعملیشدن

نقشههایاوندارد.



11جوابشاناینبود:»ماخدمتگزارانخدایآسمانوزمینهستیمواكنون

دوباره شد، بنا اسرائیل بزرگ پادشاه بوسیله پیش قرنها كه را خدا خانه
میسازیم.12اجدادماخدایآسمانرابهخشمآوردند،پسخداایشانرابه
دستنبوكدنصر،پادشاهبابلتسلیمكردواواینخانهراخرابنمودوقوم
اسرائیلرااسیركرده،بهبابلبرد.13اماكورشپادشاه،فاتحبابل،درسالاول
سلطنتشفرمانیصادركردكهخانهخداازنوساختهشود.14همچنیناوتمام
ظروفطالونقرهایراكهنبوكدنصرازخانهخداازاورشلیمگرفتهودر
بتخانةبابلگذاشتهبود،دوبارهبهخانةخدابازگرداند.كورشاینظروفرا
بهشیشبصركهخودشاورابهسمتفرماندارییهوداتعیینكردهبود،سپرد
15وبهاودستوردادكهظروفرابهمحلخانةخدادراورشلیمبازگرداند
وخانةخدارادرآنمحلدوبارهبناكند.16پسشیشبصربهاورشلیمآمدو
پایههایخانةخداراگذاشت؛وازآنوقتتابحالمامشغولبنایآنهستیم،

ولیكارهنوزتمامنشدهاست.«
بابل سلطنتی كتابخانة در تا فرمایند امر میدانند پادشاهصالح اگر 17حال

تحقیقكنندوببینندكهآیابدرستیكورشپادشاهچنینفرمانیدادهاست
یانه؟سپسپادشاهخواستخودرابهماابالغفرمایند.

داریوشپادشاهبابازسازیموافقتمیکند

آنگاهداریوشپادشاهفرماندادكهدركتابخانةبابل،كهاسناددر6
آنجانگهداریمیشد،بهتحقیقبپردازند.2سرانجامدركاخاكباتان
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5:11هنگامیکهکارگرانمشغولبازسازیمعبدبودند، 
استانداریکهازسویبابلیهابهاینمنصبگماشتهشده
بودنزدآنانرفتوپرسیدچهکسیبهآنهااجازهساخت
ترساندن قصد به شاید امر این .)3:5( است داده را بنا
آنانبود؛اماهمانطورکهازمتننامهبرمیآید،آنهابا
و آسمان خدای خدمتگزاران »ما دادند: پاسخ شجاعت

زمینهستیم.«
درایندنیایگناهآلود،ابرازایمانهمیشهآساننیست،
امابایداینکارراانجامدهیم.تنهاراهمقابلهبافشارو
تهدیدوارعابایناستکهاذعانبداریمبرایخداکار
به بعد و باشیم، وفادار خدا به نخست باید ما میکنیم.
انسانها؛انسانبعدازخداقرارمیگیرد.هنگامیکهخود
راباواکنشتندومخالفتافرادمتخاصممواجهمیبینیم،
ممکناستترسمارافلجکند؛اگرهمیشهبهاینفکر
باشیمکهکسیرانرنجانیموهمهراراضینگاهداریم،
کارآییخودراازدستخواهیمداد.رهبرماخدااست،و

پاداشاوبایدازهرچیزدیگریبرایمامهمترباشد.پس
ترسبهدلراهندهید.بگذاریددیگرانازاعمالوسخنان

شمابفهمنددردرجهاولبهچهکسیخدمتمیکنید.
5:13ـ17کورشدر1:1پادشاهپارسودر13:5فاتح
بابلنامیدهمیشود.ازآنجاکهمملکتپارسبهتازگی
کشور دو هر پادشاه کورش بود، کرده فتح را بابل
محسوبمیشد.دراینماجرابابلاهمیتبیشتریدارد
زیراعبرانیهابهمدت70سالدرآنجادراسارتبهسر
بردند.بابلیکهدر17:5ازآنیادشده،احتمااًلبهشهر

بابلاشارهداردکهمرکزایالتبابلبود.
و سفال جنس از فراوانی مدارک و اسناد  6:1و2
پاپیروسدراینمنطقه)درنزدیکیسوریهفعلی(کشف
شدهوبرآنهااطالعاتتاریخیونیزمعاهداتمختلف
ثبتگردیدهاست.در»ابال«واقعدرسوریه،کتابخانه
بزرگیکشفکردهاندکهحاویهزارانعددازاینگونه

اسناداست.



كهدرسرزمینمادهاستطوماریپیداكردندكهرویآنچنیننوشتهشده
بود:

3درسالاولسلطنتكورشپادشاه،درموردخانهخدادراورشلیم،اینفرمان
ازطرفپادشاهصادرشد:

خانةخداكهمحلتقدیمقربانیهاست،دوبارهساختهشود.عرضوبلندی
خانه،هریکشصتذراعباشد.4دیوارآنازسهردیفسنگبزرگویک
ردیفچوبرویآن،ساختهشود.تمامهزینهآنازخزانةپادشاهپرداخت
شود.5ظروفطالونقرهایكهنبوكدنصرازخانةخداگرفتهوبهبابلآورده

بود،دوبارهبهاورشلیمبازگردانیدهومثلسابق،درخانهخداگذاشتهشود.
6و7پسداریوشپادشاهاینفرمانرابرایتتنایاستاندار،شتربوزنایوسایر

مقاماتغربرودفراتكههمدستانایشانبودندفرستاد:
بگذاریدخانةخدادوبارهدرجایسابقشساختهشودومزاحمفرمانداریهودا
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انبیایدوران
پسازتبعید

خدااینمردانرا
بهکارگرفتتا
بهیهودیانیکهاز
بابلبهسرزمـین
مـادریشــانباز
بودنــد، گشــته
کاستیهایشانرا
گوشـزدکنـندو
تسلیشاندهند.

نام

حجی

زکریا

مالکی

زمان

520ق.م.

520ق.م.

430ق.م.

دردورانزندگی
خودبهاینرهبران

خدمتکردند
زروبابل
یهوشع

زروبابل
یهوشع

کاهنانتنهارهبرانی
آنها به که هستند

اشارهشدهاست

پیغاماصلی

قومورهبرانشانراتشویق *
کردکهبهبازسازیمعبدادامه
دهندوخداهمایشانرابرکت

داد.
قومرابهخاطرکوتاهیدر *
و کرد، مالمت خدا پرستش
خداهمایشانرابرکتنداد.

بر مبنی خدا فرمان بر *
بازسازیمعبدتأکیدکرد.

دید خدا نقشه مورد در *
بر مبنی داد قوم به تازهای
اسرائیلو بهواسطه اینکهخدا
مسیح یعنی آیندهاش، پادشاه
موعود،جهانرابرکتخواهد

داد)9:9و10(.

بهقوموکاهنانایننکته *
وعده خدا که شد یادآور را
رد را او که را آنانی داده
و برساند مجازات به میکنند
او میل مطابق که را آنهایی
زندگیمیکنند،برکتدهد.

اهمیت

نااطاعتییااطاعتسرسری
ازفرامینخدا،مجازاتدر

پیدارد.

گاهیبرایاینکهنسبتبه
امروزمان وکوشش تالش
به است دلگرمشویم،الزم
یادبیاوریمکهخدانقشهو
هدفیبرایفردایمادارد،و
وظیفهماایناستکهامروز

برایاوزندگیکنیم.

دارد انتظار ما از خدا
نگرشی بر او، از اطاعتمان
و داریم او به نسبت که
به نسبت رفتارمان بر نیز

یکدیگر،تأثیربگذارد.



وسرانقومیهودكهدستاندركارساختنخانةخداهستند،نشوید.8بلكه
برایپیشرفتكاربیدرنگتماممخارجساختمانیراازخزانةسلطنتی،از
مالیاتیكهدرطرفغربرودفراتجمعآوریمیشود،بپردازید.9و10هر
روز،طبقدرخواستكاهنانیكهدراورشلیمهستندبهایشانگندم،شراب،
نمک،روغنزیتونونیزگاووقوچوبرهبدهیدتاقربانیهاییكهمورد
پسندخدایآسمانیاست،تقدیمنمایندوبرایسالمتیپادشاهوپسرانشدعا
كنند.11هركهاینفرمانمراتغییردهد،چوبهداریازتیرهایسقفخانهاش
درستشودوبرآنبهداركشیدهشود،وخانهاشبهزبالهدانتبدیلگردد.
12هرپادشاهوهرقومیكهاینفرمانراتغییردهدوخانةخداراخراب
كند،آنخداییكهشهراورشلیمرابرایمحلخانةخودانتخابكردهاست،
اوراازبینببرد.من،داریوشپادشاه،اینفرمانراصادركردم،پسبدون

تأخیراجراشود.

اتمامبنایمعبدووقفآن
13تتنایاستاندار،شتربوزنایوهمدستانشفوریفرمانپادشاهرااجراكردند.
14پسسرانقومیهودبهبازسازیخانةخدامشغولشدندودراثرپیامهای
بردندوسرانجامخانةخدا پیش را نبیكار تشویقآمیزحجیوزكریای
مطابقدستورخدایاسرائیلوفرمانكورشوداریوشواردشیر،پادشاهان
پارس،ساختهشد.15بهاینترتیبكاربازسازیخانةخدادرروزسومماه

»ادار«ازسالششمسلطنتداریوشپادشاه،تكمیلگردید.
16دراینهنگامكاهنان،الویانوتمامكسانیكهازاسیریبازگشتهبودندبا
شادیخانةخداراتبرکنمودند.17برایتبرکخانةخدا،صدگاو،دویست
قوچ،وچهارصدبرهقربانیشد.دوازدهبزنرنیزبرایكفارةگناهاندوازده
قبیلةاسرائیلقربانیگردید.18سپسكاهنانوالویانراسرخدمتخوددر

خانةخداقراردادندتاطبقدستوراتشریعتموسیبهكارمشغولشوند.
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6:14عزرااینواقعیتراصریحًاخاطرنشانساخت 
کهفرمانبازسازیمعبدرادروهلهنخستخداصادر
در ابزاری خود که پادشاهان فرمان و است کرده
چه بهراستی دارد. قرار بعدی مرتبه در خدایند، دست
شگفتانگیزاستکهکارخدابهپیشرفتومخالفت
نیروهاییمقتدربهواسطهتوسلبهیکیازمفادیکسند
قانونیدرهمشکستهشد.ارادهخداازتمامقدرتهای
حاکمبرکشورها،تماموقایعتاریخی،وتمامنیروهای
اتکا او محبت و قدرت به ما اگر است. برتر دشمن

ایجاد ماترس توانستدر نخواهد کنیم،هیچمخالفتی
کند.

6:15بنایمعبددرسال516ق.م.تکمیلشد.
6:18درمراسمپرشکوهوقفمعبد،جشنوسروربرپا
بود.کاهنانوالویانگروهبندیشدندتا»طبقدستورات
شریعتموسیبهکارمشغولشوند.«زمانیموقعجشن
گرفتناستوزمانیهمبایدکارکرد.بههنگامپرستشخدا
وخدمتبهاو،جشنوکارهردوبهوقتخودش،مناسب

والزماست؛حضورخدادرهردِوآنهانمایاناست.



عیدپسحبرگزارمیشود
19یهودیانیكهازاسارتبازگشتهبودند،درروزچهاردهمماهاولسال،عید
پسحراجشنگرفتند.20تمامكاهنانوالویانخودرابرایاینعیدتطهیر
كردندوالویانبرههایعیدپسحرابرایتمامقوم،كاهنانوخودشانذبح
كردند.21پسیهودیانیكهازاسارتبازگشتهبودندهمراهباكسانیكهاز
اعمالقبیحقومهایبتپرستدستكشیدهبودندتاخداوند،خدایاسرائیلرا
عبادتكنند،قربانیعیدپسحراخوردند.22آنهاعیدنانفطیرراهفتروزبا
شادیجشنگرفتند،زیراخداوند،پادشاهآشوررابرآنداشتتادرساختن

خانةخدایحقیقیكهخدایاسرائیلباشد،بهایشانكمکكند.

بـبازگشتدومبهرهبریعزرا)7:1ـ10:44(
80سالبعداززروبابل،عزرابادومینگروهازتبعیدیهابهسرزمینفلسطینبازگشت.
اودیدکهمعبدبازسازیشده،امابازندگیپریشانقومروبروشد.ازدواجبابیگانگانی
کهدشمنخدابودند،آیندهروحانیقومراتهدیدمیکرد.ازاینرو،عزرادعاکرد
تاخدااوراهدایتکند؛سپسعماًلدستبهکارشد.مسیحیانامروزهمبایدبکوشند
نحوه بر پیرامونشان دنیای جذابیتهای ندهند اجازه و باشند، داشته سالمی زندگی

زندگیشانتأثیرنامطلوببگذارد.

1-دومینگروهازتبعیدیهابهسرزمینخودبازمیگردند
پیشینهعزرا

درزمانسلطنتاردشیر،پادشاهپارس،مردیزندگیمیكردبهنام7
عزرا.عزراپسرسرایابود،سرایاپسرعزریا،عزریاپسرحلقیا،حلقیا
پسرشلوم،شلومپسرصادوق،صادوقپسراخیطوب،اخیطوبپسرامریا،
امریاپسرعزریا،عزریاپسرمرایوت،مرایوتپسرزرحیا،زرحیاپسرعزی،
عزیپسربقی،بقیپسرابیشوع،ابیشوعپسرفینحاس،فینحاسپسرالعازارو

العازارپسرهارونكاهناعظم.
6عزراازعلمایدینیهودبودوكتابتوراتراكهخداوندبوسیلهموسیبه
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7:1بینوقایعفصلهایششوهفت،تقریبًا60سال 
مدت، این در استر کتاب ماجرای دارد. وجود فاصله
تا 486 سال از که خشایارشا سلطنت زمان در یعنی
465ق.م.حکومتمیکرد،اتفاقافتاد.پسراو،اردشیر،
به سال458 در عزرا و شد، پادشاه ق.م. سال465 در

اورشلیمبازگشت.
7:6هشتادسالپسازبازگشتاولینگروهتبعیدیها
بهاورشلیم)1:2(،خودعزرانیزبازگشت.ایناولینسفر

اوبودوچهارماهطولکشید.تقریبًا58سالازبنایمعبد
گذشتهبود.تااینقسمتازکتاب،عزرادربابلمانده

بودواحتمااًلمشغولتهیهگزارشیازوقایعبود.
از بود الزم چرا دیگر گردد، باز میتوانست عزرا اگر
پادشاهاجازهبگیرد؟عزرامیخواسترهبریتعدادزیادی
ازیهودیانرابرایبازگشتبهاورشلیمبرعهدهبگیرد؛
بنابراینبهفرمانیازسویپادشاهاحتیاجداشتمبنیبر
است آزاد بازگردد، بخواهد یهودیکه فرد هر اینکه



قوماسرائیلدادهبود،خوبمیدانست.اردشیرپادشاههرچهعزرامیخواست
گفت ترک را بابل عزرا بود. او با خدایش خداوند، زیرا میداد، وی به
7و8و9وهمراهعدهایازیهودیانونیزكاهنان،الویان،نوازندگان،نگهبانانو
خدمتگزارانخانةخدابهاورشلیمرفت.ایشانروزاولماهاولازسالهفتم
سلطنتاردشیرازبابلحركتكردندوبهیاریخداروزاولماهپنجمهمان
سال،بسالمتبهاورشلیمرسیدند.10عزرازندگیخودراوقفمطالعةتورات

وبكاربستندستوراتآنوتعلیماحكامشبهمردماسرائیلنمودهبود.

نامهاردشیرپادشاهبهعزرا
11ایناستمتننامهایكهاردشیرپادشاهبهعزرا،كاهنوعالمدینیهودداد:

12ازاردشیرپادشاه،بهعزرایكاهنوعالمشریعتخدایآسمان.
13بهاینوسیلهفرمانمیدهمكهازتماممردماسرائیلوكاهنانوالویانی
كهدرسراسرقلمروسرزمینمنبسرمیبرند،هركهبخواهدمیتواندهمراه
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چنینکند.زیرااگردرمیانهراهبامانعیامخالفتیروبرو
میشدند،اینفرمانبرایآنهادرحکمگذرنامهبود.فرمان
پادشاهکهدرنهایتبزرگواریصادرشدهبود،نشاندهنده
اینبودکهخدامیخواهدعزرارابرکتدهد)28،6:7(،و
اینکهاوفردمهمیدرمملکتاردشیربود.اماعزراحاضر
بودازمقامخوددستبکشدوبهسرزمینمادریاشباز

گشته،شریعتخدارابهیهودیانتعلیمدهد.

7:6ـ10عزرانشاندادکهچطوریکمعلمبااستعداد
کتابمقدسمیتواندقومخدارارهبریکند.اوفردی
مفیدومؤثربودزیراهماحکامخدارابهخوبیمیدانست
وهممصممبودازآناحکاماطاعتکند.اوهمباگفتار
تعلیممیداد،همازطریقارائهالگوییشایستهازخود.ما
نیزبایدمانندعزراهمدرمطالعهکالمخدابکوشیم،هم

دراطاعتازآن.

امپراطوری
مادوپارس

امپراطوریمادوپارس
عبارتبودازسرزمین
یعـنی پـارس، و مــاد
مناطق اعظم قسمت
نشاندادهشدهدرنقشه
وحتیقسمتهاییدر
یهودیان آن. فراسوی
تبعیدیرادرمنطقهای
»نیـپور« نزدیکـی در
بابـل، ایالــت واقعدر
بودنــد. آورده گـرد
پادشاه کورش فرمان
مبنیبراینکهیهودیان
اجازهدارندبهسرزمین
مادریشانبازگردندو
معبدرابازسازیکنند،
درقصراکباتانکشف

شدهاست.
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توبهاورشلیمبازگردد.14توازطرفمنوهفتمشاورمبهاورشلیمویهودا
فرستادهمیشویتابراساسقوانینخدایتوضعمردمآنجاراتحقیقكنی.
15و16درضمنطالونقرهایراكهمابهخدایاسرائیلتقدیممیكنیموطالو
نقرهایراكهاهالیبابلمیدهند،همراهباهدایاییكهیهودیانوكاهنانبرای
خانةخداتقدیممیكنند،باخودبهاورشلیمببر.17وقتیبهآنجارسیدیقبلاز
هرچیزبااینهدایا،گاوها،قوچها،برهها،وموادیراكهبرایهدایایآردی
ونوشیدنیالزماستخریداریكنوتمامآنهارارویقربانگاهخانةخدای
خودتقدیمنما.18بقیةهدایارابههرطریقیكهتووبرادرانتصالحمیدانیدو
مطابقخواستخدایشماستبكارببرید.19لوازمیراكهمابرایخانةخدای
شمادراورشلیممیدهیمبهخدایخودتقدیمكنید.20اگرچیزدیگریبرای

خانةخدااحتیاجداشتیدمیتوانیدازخزانةسلطنتیدریافتنمایید.
فرات رود غرب مناطق در خزانهدارها تمام به پادشاه، اردشیر 21و22من،
دستورمیدهمكههرچهعزرا،كاهنوعالمشریعتخدایآسمان،ازشما
درخواستنمایدتاسههزاروچهارصدكیلوگرمنقره،دههزاركیلوگرم
گندم،دوهزارلیترشراب،دوهزارلیترروغنزیتونوهرمقدارنمکكه
الزمباشدفوریبهاوبدهید.23هرچهخدایآسمانفرمودهباشد،بدونتأخیر
برایخانةاوبجاآورید،مباداخشمخدابرمنوخاندانمنازلشود.24همچنین
اعالنمیكنمكهتمامكاهنان،الویان،نوازندگان،نگهبانان،خدمتگزارانو

سایركاركنانخانةخداازپرداختهرگونهمالیاتمعافهستند.
25وتوایعزرا،باحكمتیكهخدابهتودادهاست،حكاموقضاتیراكه
شریعتخدایترامیدانندبرایرسیدگیبهمسایلمردمغربرودفرات
انتخابكن.اگرآنهاباشریعتخدایتوآشنانباشند،بایدایشانراتعلیم
دهی.26اگركسینخواهدازشریعتخدایتوودستورپادشاهاطاعتكند،
بایدبیدرنگمجازاتشود؛مجازاتاویامرگاستیاتبعید،یاضبطاموال

یازندان.
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غنائم  ساخت، ویران را معبد نبوکدنصر وقتی  7:14
جنگیفراوانیباخودبردکهاحتمااًلیکنسخهازکتاب
.)18:36 )2تواریخ اسـت بوده آنها بین در هم تورات
را کتاب این یهودیان که هست نیز احتمال این البته
باخودبهتبعیدبردهباشندوحکومتهایفاتح،آنرا
گرفتهوخواندهباشند.رهبرانبیگانهکهخدایانمتعددی
رامیپرستیدند،بهدالیلنظـامیوسیاسیدوستداشتند
راجعبهخدایـاناقوامدیگـرنیزاطالعـاتیداشتهباشند.

7:24چرااردشیرکارکنانمعبدراازپرداختمالیات

در الویان و کاهنان که بود واقف او کرد؟ معاف
مقامرهبرانروحانی،منصبمهمیدرجامعهدارند.از
معاف سنگین مالیاتهای پرداخت از را آنها رو، این
کرد.بااینکهکتابمقدستعلیمنمیدهدکهکارکنان
مذهبیازپرداختمالیاتمعافاند،اردشیرکهپادشاهی
بارهای باید ایناصلرامیدانستکه بتپرستبود،
مورد را آنها و دارد بر روحانیون دوش از را دنیوی
کلیساها به مسؤولیت این امروز دهد. قرار حمایت

واگذارشدهاست.



عزراخداراسپاسمیگوید
اینطوردعاكرد:»سپاسبرخداوند،خدایاجدادماكهاین 27سپسعزرا
اشتیاقرادردلپادشاهگذاشتتاخانةخداوندراكهدراورشلیماستزینت
دهد.28خداوند،خدایمراشكرمیكنمكهمرامقبولپادشاهومشاورانو
تماممقاماتمقتدرشگردانیدوبهمنقوتبخشیدتابتوانمسرانطایفههای

اسرائیلراجمعكنمتابامنبهاورشلیمبازگردند.«

تبعیدیهاییکهباعزرابازگشتند

سلطنت8 دوران در كه اسرائیلی طایفههای سران نامهای است این
اردشیرهمراهمنازبابلبهاورشلیمبازگشتند:

2-14جرشوم،ازطایفةفینحاس؛

دانیال،ازطایفةایتامار؛
حطوش)پسرشكنیا(،ازطایفهداود؛

زكریا،و150مرددیگرازطایفةفرعوش؛
الیهوعینای)پسرزرحیا(،و200مرددیگرازطایفهفحتموآب؛

شكنیا)پسریحزیئیل(،و300مرددیگرازطایفةزتو؛
عابد)پسریوناتان(،و50مرددیگرازطایفهعادین؛
اشعیا)پسرعتلیا(،و70مرددیگرازطایفةعیالم؛

زبدیا)پسرمیكائیل(،و80مرددیگرازطایفةشفطیا؛
عوبدیا)پسریحیئیل(،و218مرددیگرازطایفةیوآب؛
شلومیت)پسریوسفیا(،و160مرددیگرازطایفةبنی؛

زكریا)پسرببای(،و28مرددیگرازطایفهببای؛
یوحانان)پسرهقاطان(،و110مرددیگرازطایفةازجد؛

عوتای،زبودو70مرددیگرازطایفةبغوای.
الیفلط،یعیئیل،شمعیاو60مرددیگركهازطایفةادونیقامبودند،بعدًابه

اورشلیمرفتند.
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7:27و28عزراخدارابهخاطرهمهکارهاییکهبرایاوو
بهواسطهاوانجامدادهبود،سپاسگفت.عزرادرتمامطول
عمرشخداراجاللدادهبود،وحالخدامیخواستاورا
عزتببخشد.اینامکانوجودداشتکهعزراتصورکند
کهجذبهوعظمتخودشباعثشدهپادشاهومشاورانش
بادرخواستاوموافقتکنند؛امااوتمامجاللراازآِن

خدادانستواورابهاینسببسپاسگفت.مانیزوقتی
اوضاعوشرایطبهسودمااست،بایدهمینرویهرادرپیش
بگیریموشکرگزارباشیم،نهاینکهازرویغرور،فکر

کنیمکهآنکاررابهقدرتخودمانانجامدادهایم.
7:28سخنگودراینجاعزرااست.اوباقیکتابرااز

زبانخودشمینویسد.



عزرابهاورشلیمبازمیگردد
15منهمهرادركناررودیكهبهشهراهوامیرودجمعكردموسهروزدر
آنجااردوزدیم.وقتیدرآنمحلازقوموكاهنانیكهآمدهبودند،بازدید
كردم،ازقبیلةالویدرآنجاكسیرانیافتم.16پسالیعزر،اریئیل،شمعیا،
ناتان،زكریاومشالمراكهسرانالویانبودندبه الناتان، الناتان،یاریب،
اتفاقیویاریبوالناتانكهازعلمابودند،احضاركردم17وایشانراباپیغامی
پیشعدو،سرپرستیهودیاندركاسفیافرستادمتاازاووبستگانشكه
خدمتگزارنخانةخدادركاسفیابودندبخواهندكهخدمتگزارانیبرایخانه
خدانزدمابفرستند.18بهلطفخدایما،ایشانمردكاردانیبهنامشربیارابا
هیجدهنفرازپسرانوبرادرانشپیشمافرستادند.)شربیاازنسلمحلی،محلی
پسرالوی،والویپسراسرائیلبود.(19آنهاهمچنینحشبیاواشعیاراكه
ازنسلمراریبودبابرادرانوپسرانشكهبیستنفربودندنزدمافرستادند.
20عالوهبراینعده،220نفرازخدمتگزارانخانةخدانیزبهماملحقشدند.
)اینافرادازنسلكسانیبودندكهداودوافرادشایشانرابرایكمکبه

الویانتعییننمودهبودند.(اسامیهمةاین220نفرنوشتهشد.
21وقتیدركنارروداهوابودیم،اعالمنمودمهمگیروزهبگیریمتابهاین
این اوبخواهیمدر از وسیلهخودرادرحضورخدایخودفروتنكنیمو
سفرماراهمراهزنوفرزندانواموالمانحفظنماید.22خجالتمیكشیدم
ازپادشاهدرخواستكنمسربازانیهمراهمابفرستدتادرطولراهدرمقابل
ازكسانی بودمكهخدا پادشاهگفته به ماحمایتكنند،چون از دشمنان
كهبهاوایماندارندمحافظتمیكند،اماآنانیراكهاوراترکمیگویند
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افتاد  اورشلیموقفه به بازگشتعزرا برنامه در 8:15
زیرامنتظرشدتاالویانبرایخدمتحاضرشوند.خدا
اینمردانرابرایخدمتیخاصفراخواندهبود.امابا
بود، احتیاج بهخدمتشان زمانیکه این،درست وجود
بههر داوطلبشوند.خدا اینکار برای نشدند حاضر
یکازماتواناییهاییبخشیدهاستتادرکارملکوت
اوسهمیداشتهباشیم)رومیان4:12ـ8(.بنابراینمنتظر
و داوطلبانه بلکه کنند، دعوت بهکار را شما تا نشوید
کشیدن کنار با باشید. خدمت جستجوی در اشتیاق با
خود،کارخدارابهتأخیرنیندازید.»خداوندبههریک
ازشماعطایخاصیبخشیدهاست؛اینعطایارابرای
یکدیگر وسیله، این به و گیرید بهکار هم به کمک
سازید« بهرهمند خدا تنوع پر مواهب و برکات از را

)1پطرس10:4(.
بههمراهقوم 8:21عزراتقریبًا500ر1کیلومترپیاده

سفرکرد.آناندرطولاینسفرکهچهارماهبهدرازا
کشید،ازسرزمینیپرخطرعبورکردند.ازخداخواستند
ازآنهامحافظتکندوسفرخوبیداشتهباشند.سفرهای
وخطرناک عزرامشکل اندازهسفر به شاید امروزه ما
نباشد،اماماهممیتوانیمازخدابخواهیمدرطولسفر

هدایتمانکندوازمامحافظتنماید.
8:21ـ23عزراپیشازآنکهبهفکرتدارکاتمادیسفر
باشد،ازلحاظروحانیبرایسفرتدارکدید.آنانروزه
گرفتندودعاکردندوبدینترتیب،ازنظرروحانیبرای
سفرآمادهشدند،زیراازاینطریقنشاندادندکهبرای
محفوظماندنبهخدامتکیهستند،وایماندارندکهخدا
کنترلاموررادردستدارد،وقبولدارندکهآنقدرقوی
نیستندکهبتوانندبدونکمکاوسفرکنند.مانیزاگر
قبلازهرتالشی،خدارادراولویتقراردهیم،برایهر

گونهپیشآمدیکاماًلآمادهخواهیمبود.
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آنچهاهمیتداردنهموفقیتهاودستاوردهایشخصی،بلکهتعهدفرداستبهزندگیبرایخدا.
موفقیتهاصرفًادرحکمنمونههاییهستندازکاریکهخداقادراستازطریقزندگیاشخاص
نمیدانستند اصاًل که بودهاند کسانی کتابمقدس رهبران کارآمدترین و مؤثرترین دهد. انجام
به که بودند خدا از اطاعت مشغول چنان آنان دارد. دیگران بر شگرفی تأثیر چه زندگیشان

موفقیتهایخودتوجهینداشتند.اینامربهویژهدرموردعزراصادقاست.
تقریبًا80سالبعدازبازسازیمعبدبهرهبریزروبابل،عزرابهاتفاق2000مردوخانوادههایشان
بهیهودابازگشت.اوازاردشیرپادشاهنامهایدریافتداشتکهبهموجبآن،مسؤولیتتعالیم
مذهبیبهاومحولمیشد.ایننامهبهعزراقدرتواختیاراتفراوانیمیداد.بااینحال،مدتها
پیشازآنکهعزرامأموریتخودراآغازکند،خداسهکارمهمدرزندگیاوانجامدادتاخدمات
آتیاشبیشترمثمرثمرواقعشود.کاراولاینبودکهاودرمقامکاتب،خودراوقفمطالعهدقیق
کتابمقدسکرد.دوماینکهاوبرآنشدفرامینیراکهدرکالمخدامیخواندعماًلدرزندگی
شخصیخودبهکاربنددوازآنهااطاعتنماید.سوم،اوخودراموظفمیدیدکههمکالمخدارا

بهمردمتعلیمدهد،همبهآنهابیاموزدآنرادرزندگیخودبهکاربندند.
باآگاهیازایناولویتهایعزرا،کارهاییکهبههنگامرسیدنبهاورشلیمکرد،جایشگفتی
نیسـت.مردمازفرمـانخـدامبنیبرعدمازدواجبااقـوامبیــگانهسرپیچیکردهبودند.عزرادر
یکروزسردوبارانی،مردمراجمعکردوبهصراحتبهآنهاگفتکهگناهکردهاند.واز
آنجاکهبسیاریگناهکردهبودند،همهزیرمحکومیتخداقرارداشتند.الزمبودقومبهگناهخود

اعترافکرده،عماًلتوبهکنند.قومگناهخودراپذیرفتندوبرایرفعمشکلچارهایاندیشیدند.
اینتالشهایعزرا،راهرابرایاقداماتبعدینحمیاهموارساخت.عزراخدمتخودرازیرنظر
نحمیاانجامداد،وخداهردِوآنهارابرایشروعحرکتیروحانیبهکارگرفت،حرکتیکهدرپی

بازسازیاورشلیم،بهسرعتدرمیانقومگسترشیافت.
عزرادرزندگیبهچیزهایبزرگیدستیافت،اماتأثیرخارقالعادهایکهبرمردمبرجاینهادبه
اینخاطربودکهکاروزندگیخودرابرمبناییدرستآغازکردهبودکههماناکالمخدابود.
اوبهطورجدیکالمخدارامطالعهکردوآنرابهدقتدرزندگیخودبهکاربست.اوهرچه
راآموخت،بهدیگراننیزتعلیمداد.بنابراین،عزرانمونهخوبیاستبرایکسانیکهمیخواهند

برایخدازندگیکنند.
نقاطقوتوموفقیتها:

اووقفمطالعهکالمخدا،پیرویازآن،وتعلیمکالمبود. *
دومینگروهازتبعیدیهاراازبابلبهاورشلیمرهبریکرد. *

احتمااًلنویسندهاولودومتواریخاست. *
مراقببودتابهیکایکفرامینخداعملکند. *

اردشیرپادشاهاورابهاورشلیمفرستادتاوضعیتراارزیابیکرده،نظامآموزشیمناسبی *
برایتعلیمتعالیممذهبیترتیبدهد،وباگزارشیدستاولبازگردد.

درجریانآخرینبیداریروحانیدرعهدعتیق،درکنارنحمیاخدمتکرد. *
درسهاییاززندگیاو:

اشتیاقوآمــادگیفردنسبتبهفراگیریوبهکاربستنکالمخدا،برنحوهبهکارگیری *
خداازاوتأثیرمستقیمدارد.

مبناونقطهشروعخدمتبهخداایناستکهازهمینامروزوقبلازاینکهحتیبدانیم *
خدمتمانچیست،خودراوقفخدمتاوکنیم.

آمارحیاتی:
اهل:بابل،اورشلیم

شغل:کاتبدربینتبعیدیهایبابل،فرستادهپادشاه،معلم
خویشاوندان:پدر:سرایا
همعصربا:نحمیا،اردشیر

آیهکلیدی:
»عزرازندگیخودراوقفمطالعهتوراتوبهکاربستندستوراتآنوتعلیماحکامشبهمردم

اسرائیلنمودهبود«)عزار10:7(.
ماجرایعزرادرکتابعزرا1:7ـ16:10ونحمیا1:8ـ36:12نقلشدهاست.
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سختمجازاتمینماید.23پسروزهگرفتیموازخداخواهشكردیمتااز
مامحافظتكندواونیزاینكارراكرد.

24ازبینسرانكاهنان،شربیاوحشبیاودهكاهندیگرراانتخابكردم25تا
مسئولنگهداریوحملطالونقرهوهدایاییباشندكهپادشاهومشاورانو
مقاماتدربارونیزقوماسرائیلبرایخانةخداتقدیمكردهبودند.26و27مقدار
طالونقرهوهدایاییكهبهایشانسپردمعبارتبوداز:22تننقره،400ر3
هزار ارزش به طال جام 20 طال، كیلوگرم نقره،400ر3 كیلوگرمظروف

درهم،دوظرفمفرغیصیقلیخالصكهمثلطالگرانبهابود.
28سپسبهاینكاهنانگفتم:»شمابرایخداوندتقدیسشدهایدواینطالو
نقرهوظروفنیزكهمردمبهخداوند،خدایاجدادتان،هدیهكردهاند،مقدس
میباشند؛29پس،ازآنهابدقتمواظبتكنیدتاآنهارابدونكموكاستبه
سرانكاهنانوالویانوبزرگانقوماسرائیلدراورشلیمتحویلدهیدتادر
خزانةخانهخداوندبگذارند.«30كاهنانوالویانطالونقرهوهدایاراتحویل

گرفتندتاآنهارابهخانةخدادراورشلیمببرند.
31درروزدوازدهمماهاولازكنارروداهواكوچكردیموروانةاورشلیم
شدیموخدامارادرطولاینسفرازخطردشمنانوراهزنانمحافظتنمود.

32سرانجامبهاورشلیمرسیدیموسهروزاستراحتكردیم.
33درروزچهارمورودمانبهاورشلیم،بهخانةخدارفتیموتمامنقرهوطال
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سفرعزرا
عزراتقریبًا80سالبعدازبازگشتگروهاول،گروهدومازافرادقومرااز
تبعیدبهسوییهوداواورشلیمرهبریکرد.اومسیرطوالنیسفررابدون
محافظتنظامیطیکرد)22:8(؛قومدعاکردندوتحترهبریعزراکه
فردیخداترسوپرهیزگاربود،بعدازچندماهسالمبهاورشلیمرسیدند.

قومخود از داده 8:23عزرامیدانستکهخداوعده
محافظتکند،امااینامرراهرگزبدیهیفرضنکرد.نیز
میدانستکهخداازطریقدعابهانسانبرکتمیدهد؛
ازاینرو،همعزراوهمقومروزهگرفتندودعاکردندو

بدینترتیبخودرافروتنساختند،وعاقبتدعاهایشان
بهیاد مستجابشد.روزهباعثشدفروتنشوند،زیرا
خدا به متکی کاماًل غذا تأمین برای که افتادند زمانی
بودند.بهعالوه،روزهباعثشدبرایدعاوتفکردرمورد

خداوقتبیشتریداشتهباشند.
سطحی و سرسری است ممکن اوقات بیشتر ما دعای
باشد.حالآنکهاگرمیخواهیمجدًادعاکنیم،بایدتمام
سعیوتالشمانرامعطوفاینکارسازیم.چنیندعایی
بینماوخداارتباطایجادمیکندوباعثمیشودواقعًا
بهجایآنکه نباشد، اینچنین اگردعایمان عوضشویم.
میکنیم رفتار طوری او با کنیم، برقرار ارتباط خدا با
کهگوییداروخانهایاستکهبرایهرنوعبیماریما،

قرصمسکنیآمادهدارد.
معبد در عبادتی مراسم در اشیائیکه تمام  8:28و29
بهکاربردهمیشد،برایخداتقدیسمیگردید؛ایناشیاء،
گنجینهایمقدسبودومیبایستبهدقتازآنمحافظت
میشدوموردتوجهویژهقرارمیگرفت.بذلتوجهویژه
نیزبدینمعنااستکهایناشیاراازجانبخداوبرای

اوبدانیم.
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وظروفراوزنكرده،بهمریموتپسراوریایكاهنتحویلدادیم.العازار
پسرفینحاسودوالویبهنامهاییوزابادپسریشوع،ونوعدیاپسربنوی
نیزبااوبودند.34همهاینهدایاشمردهووزنشد،ووزنآنهادرهمانموقع

یادداشتگردید.
35سپسهمةماكهازتبعیدبازگشتهبودیم،برایخدایاسرائیل12گاو،96قوچ
و77برهبعنوانقربانیسوختنیتقدیمنمودیمو12بزنرنیزبرایكفارةگناه
خودقربانیكردیم.36وقتینامةپادشاهبهامراوحكاماودرغربرودفرات
دادهشد،همگیآنانپشتیبانیخودراازقوموساختنخانهخدااعالمداشتند.

2ـعزراباازدواجیهودیانبااقوامدیگرمخالفتمیکند
عزرادرمقابلقومدعامیکند

پسازپایاناینامور،سرانقوماسرائیلپیشمنآمدندوگفتند9
كهقوموكاهنانوالویانخودراازقومهایبتپرستساكناین
دیارجدانكردهاندوازاعمالقبیحكنعانیها،حیتیها،فرزیها،یبوسیها،
عمونیها،موآبیها،مصریهاواموریهاپیرویمیكنند.2مردانیهودیاز
دختراناینقومهابرایخودوپسرانشانزنانگرفتهاندوبهاینوسیلهقوم
مقدسراباقومهایبتپرستدرهمآمیختهاند.دراینفساد،سرانوبزرگان

قومپیشقدمبودهاند.
3وقتیاینخبرراشنیدم،جامهخودرادریدم،مویسروریشخودراكندم
ومتحیرنشستم.4سپسگروهیازكسانیكهبخاطراینگناهقومازخدای
اسرائیلمیترسیدندنزدمنجمعشدندومنتاوقتتقدیمقربانیعصر،

همانطورنشستهماندم.
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9:1و2مرداناسرائیلیاززمانداورانبازنانبتپرست 
ازدواجمیکردندومتعاقبآن،ازآدابورسوممذهبی
پادشاه حتی 5:3ـ7(. )داوران مینمودند پیروی نیز آنان
شد گناه این مرتکب نیز سلیمان یعنی اسرائیل بزرگ
اینکهدرشریعتخدا با اینعمل )1پادشاهان1:11ـ8(.
تثنیه1:7ـ4(،درزمان ؛ بود)خروج11:34ـ16 منعشده
شد تکرار مجددًا عزرا از پس نسل یک سپس و عزرا
)نحمیا23:13ـ27(.مخالفتباازدواجیهودیانبااقوامدیگر،
یهودیان غیر و یهودیان زیرا نبود، نژادپرستانه دالئل به
اینمنطقههردوپیشینهمشترکیداشتندوازنژادسامی
بودند.دلیلمخالفتکاماًلروحانیبود.کسیکههمسر
مذهبی اعتقادات به رفتهرفته میکرد، اختیار بتپرست
همسربتپرستشنیزگرایشمییافتوازآنهاپیروی
میکرد.اگریهودیانآنقدرالقیدوبیاعتنابودندکهدر
امرمهمیچونازدواجازخدااطاعتنمیکردند،طبعًادر

برابربتپرستیهمسرانشاننیزنمیتوانستندقاطعانهبرخورد
کنند.مشکلبتپرستیهمچنانوجودداشتتاوقتیکه

یهودیانباالخرهبهازدواجبااقوامبیگانهخاتمهدادند.
ازیهودیانهمسرانبتپرستاختیارکرده 9:2بعضی
بودند. کرده پشت داشت، برایشان خدا که هدفی به و
عهدجدیدمیگویدکهایمانداراننبایدبابیایمانانازدواج
کنند)2قرنتیان14:6(.کسانیکهبهچنینازدواجهاییتن
میدهند،نمیتواننددرخصوصمهمترینمسألهزندگییعنی
وقفخدابودنواطاعتازاو،باهمسرشانمتحدباشند.
ازآنجاکهدرازدواجدونفریکیمیشوند،موضوعایمان
میتواندمسألهسازشود،ویکیاززوجینممکناستبهخاطر
حفظاتحادباهمسرخود،بهناچاربهاعتقاداتخودپشتپا
زند.بنابرایناجازهندهیداحساساتوهیجاناتبرشماغلبه
کندومانعشودکهباکسیازدواجکنیدکهمیتوانستیدبااو

واقعًایکشوید.بهاهمیتاینامرتوجهداشتهباشید.



5درهنگامقربانیعصرازجایخودبلندشدموباهمانجامةدریدهزانوزدم
ودستهایخودرابحضورخداوند،خدایمبلندكرده،6گفتم:»خدایادرنزدتو
شرمسارموخجالتمیكشمكهدرحضورتسربلندكنم،چونگناهانمااز
سرماگذشتهوخطاهایماسربهفلکكشیدهاست.7قوممااززمانهایگذشته
تابحالمرتكبگناهانزیادیشدهاند؛بههمیندلیلاستكهماوپادشاهان
وكاهنانمانبهدستپادشاهاندیگركشتهواسیروغارتورسواشدهایم،و
اینرسواییتاامروزهمباقیاست.8وحالمدتیاستكهلطفتوایخداوند،
خدایما،شاملحالماشدهوتوعدهایازماراازاسارتبیرونآوردهدراین
مكانمقدسمستقرساختهایوبهماشادیوحیاتتازهبخشیدهای.9مااسیرو
بردهبودیم،ولیتومارادرحالتبردگیترکنكردی،بلكهماراموردلطف
پادشاهانپارسقراردادی.توبهماحیاتتازهبخشیدهایتابتوانیمخانةتورا

بازسازیكنیمودرسرزمینیهوداوشهراورشلیمدرامانباشیم.
بگوییم؟ لطف،چهمیتوانیم اینهمه از ما،پس ایخدای 10و11»وحال
بودی، داده ما به انبیایت توكهتوسط ازدستورات باردیگر درحالیكه
سرپیچیكردهایم.آنهابهماگفتهبودندكهسرزمینیكهبزودیآنرابه
ساكنان قبیح اعمال اثر بر استكه زمینی آورد درخواهیم تصرفخود
بتپرستآننجسشدهاستوسراسرآنپرازفسادوپلیدیاست.12به
مافرمودندكهدخترانخودرابهپسراناهالیآنجاندهیمونگذاریمپسران
مابادخترانایشانازدواجكنندونیزهرگزبهآنقومهاكمکنكنیمتا
بتوانیمازآنسرزمینحاصلخیزبهرهمندشویموآنرابرایفرزندانمانتا
ابدبهارثبگذاریم.13امامامرتكباعمالزشتوگناهانبزرگیشدیمو
توماراتنبیهكردی.ولیمیدانیمكمترازآنچهكهسزاواربودیمماراتنبیه
نمودیوگذاشتیازاسارتآزادشویم.14باوجوداین،بازازدستوراتتو
سرپیچینمودهایموبااینقومهایفاسدوصلتكردهایم.حال،بدونشک
موردخشمتوقرارخواهیمگرفتوحتییكنفرازمانیززندهباقینخواهد
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9:5ـ15عزرابعدازمطلعشدنازگناهانقوم،بهزانوافتاد 
وسختمشغولدعاشد.دعایاوکهازاعماقدلاوبر
میخاست،تصویرروشنیازگناهبهدستمیدهد.عزرا
اذعانداشتکه:)1(گناهمسألهایجدیاست)6:9(؛
)2(گناهیکفردبردیگراننیزتأثیرمیگذارد)7:9(؛
)3(خوداونیزگناهکاراست،ولواینکهزنبتپرست
خدا رحمت و محبت بهواسطه قوم )4( )10:9(؛ ندارد
چنین شایستگی آنکه بدون یافتهاند، رهایی ازهالکت
لطفیراداشتهباشند)8:9و15،9(.دردنیاییکهگناهرا
کماهمیتمیپندارند،سرسریگرفتنگناهکارآسانی

بایدهمانقدرمهموجدی نیزگناه امابرایما است.
باشدکهبرایعزرابود.

9:5ـ15عزرادردعا،بهگناهانقوماعترافکرد.اوبا
اینکههیچیکازگناهانقومرامرتکبنشدهبود،خود
رادرگناهآنانسهیمدانست.اوباحالتیگریانگفت
آن عواقب از و است شرمسار مردم گناه بهخاطر که
میترسد،وآرزوداردکهایشانبرسرعقلبیایندوتوبه
انداخت)1:10(.عزرا بهگریه را اومردم کنند.دعای
جامعهای باید بازسازیشده معبِد پیرامون که داد نشان
بدترین مرتکب وقتی حتی نیز ما کند. زندگی مقدس



ماند.15ایخداوند،خدایاسرائیل،توخداییعادلهستی.مابازماندگانقوم
اسرائیلدرحضورتوبهگناهخوداعترافمیكنیم،هرچندبهسبباین

گناهشایستهنیستیمدرحضورتبایستیم.«

قومبهگناهخوداعترافمیکنند

همانطوركهعزرادرمقابلخانةخدارویبرزمیننهادهبودو10
گریهكناندعاواعترافمیكرد،عدهزیادیازمردانوزنانو

اطفالاسرائیلینیزدورشجمعشدندوبااوگریهكردند.
2سپسشكنیاپسریحیئیلكهازطایفةعیالمبودبهعزراگفت:»مااعتراف
میكنیمكهنسبتبهخدایخودگناهورزیدهایم،چونبازنانغیریهودیازدواج
كردهایم.ولیباوجوداین،بازامیدیبرایبنیاسرائیلباقیاست.3اینکدرحضور
خدایخویشقولمیدهیمكهاززنانخودجداشویموآنهارابافرزندانشاناز
اینسرزمیندوركنیم.مادراینموردازدستورتووآنانیكهازخدامیترسند
پیرویمیكنیم،وطبقشریعتعملمینماییم.4حالبرخیزوبهمابگوچهكنیم.

ماازتوپشتیبانیخواهیمكرد،پسناامیدنباشوآنچهالزماستانجامبده.«
5آنگاهعزرابلندشدوازسرانكاهنانوالویانوتمامبنیاسرائیلخواست
تاقسمبخورندكههرچهشكنیاگفتهاستانجامدهند؛وهمهقسمخوردند.
6سپسعزراازبرابرخانةخدابرخاستوبهاطاقیهوحانان)پسرالیاشیب(
رفتوشبدرآنجاماند،ولینهنانخوردونهآبنوشید،چونبسببگناه

قومماتمگرفتهبود.
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خدا  سوی به توبه و دعا با میتوانیم میشویم، گناهان
بازگردیم.

9:15عزراگفت:»بهسبباینگناهشایستهنیستیمدر
حضورتبایستیم.«ماوقتیاحساسمیکنیمکهبامابا
خشونترفتارشدهیادرحقمانبیعدالتیشدهاست،به
حضورخدافریادبرمیآوریمکهعدالتشراجاریکند.
میکنیم فراموش را خود گناه واقعیت لحظات، آن در
وازیادمیبریمکهخودماننیزمستحقمجازاتیم.واقعًا
چهنیکواستکهخدابهجایآنکهعدالتمقدسشرا
درموردمااجراکند،ماراموردرحمتوفیضخود
قرارمیدهد.بنابرایناینبارکهازخدامیخواهیدعدل
اگرخدا راجاریسازد،قدریفکرکنیدکه وانصاف
آنطورکهسزاوارشهستیدباشماعملکند،چهپیش

خواهدآمد.
10:3چرابهقومدستوردادهشدزنانخودراطالقدهند
وفرزندانشانراترککنند؟درستاستکهانجامچنین
کاریسختبود،اماازدواجبابتپرستاناکیدًاممنوع

شدهبود)تثنیه3:7و4(.امروزاینعملآنانرامیتوان
باازدواجفردیمسیحیبایکنفرشیطانپرستمقایسه
کرد.بااینحال،ظاهرًااز16:10ـ19چنینبرمیآیدکه
بودند، آورده روی حقیقی خدای پرستش به که زنانی

مجبورنبودندشوهرانشانراترککنند.
عکسالعملشدیدعزرااگرچهبرایخیلیهاسختبود،
اقدامیبودالزموضروریتاانسجامویکپارچگیقوم
اسرائیلبهعنوانقومیمتعهدبهخداحفظشود.تبعیدیهای
با ازدواج طریق از اسرائیل، یعنی شمالی، حکومت
بیگانگان،همهویتروحانیشانراازدستدادهبودند،
آنان بتپرستشان همسران را. جسمانیشان هویت هم
نمیخواست عزرا بودند. کشانده بتپرستی به نیز را
همین به نیز یهودا یعنی جنوبی حکومت تبعیدیهای

سرنوشتدچارشوند.
10:3و4،11مردمبهدنبالدعایجدیعزراکهازدلبر
خاستهبود،قبولکردندکهنسبتبهخداگناهورزیدهاند.
آنانازعزراخواستندهدایتشانکندتابتواننددوبارهبا



7و8پسدرسراسریهوداواورشلیماعالمشدكهتمامقومبایددرعرضسه
روزدراورشلیمجمعشوندواگركسیازآمدنخودداریكندطبقتصمیم
سرانوبزرگانقوماموالاوضبطخواهدگردیدوخوداوهمازمیانقوم
اسرائیلطردخواهدشد.9پسازسهروزكهروزبیستمماهنهمبود،تمام
مردانیهوداوبنیامیندراورشلیمجمعشدندودرمیدانجلوخانةخدانشستند.
آنهابسبباهمیتموضوعوبخاطربارانشدیدیكهمیبارید،میلرزیدند.
10سپسعزرایكاهنبلندشدوبهایشانچنینگفت:»شمامرتكبگناه
شدهاید،چونبازنانغیریهودیازدواجكردهایدوبااینكارتانبهگناهان
بنیاسرائیلافزودهاید.11حالدرحضورخداوند،خدایاجدادتانبهگناهان
خوداعترافكنیدوخواستاورابهجاآورید.خودراازقومهاییكهدر

اطرافشماهستنددورنگهداریدوازاینزنانبیگانهجداشوید.«
12همهباصدایبلندجوابدادند:»آنچهگفتهایانجاممیدهیم.13ولیاین
كاریكیدوروزنیست.چونعدةكسانیكهبهچنینگناهیآلودهشدهاند
زیاداست.درضمنبارانهمبشدتمیباردوبیشازایننمیتوانیمدراینجا
بایستیم.14بگذارسرانمادراورشلیمبمانندوبهاینكاررسیدگیكنند.سپس
هركسكهزنغیریهودیدارد،دروقتتعیینشدهبابزرگانوقضاتشهر
خودبیایدتابهوضعشرسیدگیشودوخشمخدایماازمابرگردد.«15كسی
بااینپیشنهادمخالفتنكرد،جزیوناتان)پسرعسائیل(ویحزیا)پسرتقوه(

كهازپشتیبانیمشالموشبتایالویبرخورداربودند.

مردانیکهبازنانبتپرستازدواجکردهبودند
ازسرانطایفههارا نفر اینروشراپذیرفتندوعزرایكاهنچند 16قوم
انتخابكردواسامیشانرانوشت.اینگروه،روزاولماهدهمتحقیقخود
راشروعكردند،17ودرعرضسهماهبهوضعمردانیكههمسرانبیگانه

داشتندرسیدگینمودند.
18ایناستاسامیمردانیكهزنانبیگانهداشتند:

ازكاهنان:
ازطایفهیهوشعپسریهوصادقوبرادرانش:معسیا،الیعزر،یاریب،جدلیا.19این
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خداارتباطبرقرارکنند.توبهواقعیبهاعترافزبانیختم 
نمیشود،بلکهبایدبااصالحاخالقورفتاروتغییررویه
از اگرگناهکردیدوحقیقتًا نیز باشد.شما فردهمراه
اینبابتمتأسفید،ازخداطلببخششکنیدوفیضو
رحمتاورابپذیرید.آنگاهبهنشانهقدردانیازبخشش

او،شیوهزندگیخودراتغییردهید.

10:8محرومشدنازارثبهمعنایمحرومشدنازحق
مالکیتزمینبود.اینحکمبرایآنبودکههیچیک
ازفرزندانبتپرستاززمینهاییهودیانچیزیبهارث
قوم جمع از شدن گذاشته کنار یعنی شدن طرد نبرند.
اسرائیلومحرومشدنازپرستشدرمعبد.اینامردر

نظریهودیانمجازاتبسیارسنگینیبود.



مردانقولدادندكهازهمسرانبیگانةخودجداشوندوهریکبرایبخشیده
شدنگناهش،یکقوچبرایقربانیتقدیمكرد.

20ازطایفةامیر:حنانیوزبدیا.
21ازطایفهحاریم:معسیا،ایلیا،شمعیا،یحیئیل،عزیا.

22ازطایفهفشحور:الیوعینای،معسیا،اسماعیل،نتنئیل،یوزاباد،العاسه.
23ازالویان:

یوزاباد،شمعی،قالیا)معروفبهقلیطا(،فتحیا،یهودا،الیعزر.
24ازنوازندگان:

الیاشیب.
ازنگهبانانخانهخدا:

شلوم،طالم،اوری.
25ازبقیهقوم:

ازطایفهفرعوش:رمیا،یزیا،ملكیا،میامین،العازار،ملكیا،بنایا.
26ازطایفهعیالم:متنیا،زكریا،یحیئیل،عبدی،یریموت،ایلیا.

27ازطایفهزتو:الیوعینای،الیاشیب،متنیا،یریموت،زاباد،عزیزا.
28ازطایفهببای:یهوحانان،حننیا،زبای،عتالی.

29ازطایفةبانی:مشالم،ملوک،عدایا،یاشوب،شآل،راموت.
30ازطایفةفحتموآب:عدنا،كالل،بنایا،معسیا،متنیا،بصلئیل،بنوی،منسی.
31و32ازطایفةحاریم:الیعزر،اشیا،ملكیا،شمعیا،شمعون،بنیامین،ملوک،شمریا.

33ازطایفةحاشوم:متنای،متاته،زاباد،الیفلط،یریمای،منسی،شمعی.
34-37ازطایفهبانی:معدای،عمرام،اوئیل،بنایا،بیدیا،كلوهی،ونیا،مریموت،

الیاشیب،متنیا،متنای،یعسو.
شارای، شاشای، مكندبای، عدایا، ناتان، شلمیا، شمعی، بنوی: طایفة 38-42از

عزرئیل،شلمیا،شمریا،شلوم،امریا،یوسف.
43ازطایفهنبو:یعیئیل،متتیا،زاباد،زبینا،یدو،یوئیل،بنایا.

زنان این از ایشان از بعضی بودندو بیگانهگرفته زنان مردان، این 44همة
صاحبفرزندانیشدهبودند.
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10:44کتابعزرادرحالیآغازمیشودکهمعبدخدا
ویراناستومردمیهودادراسارتبابلبهسرمیبرند.
کتابعزراماجرایبازگشتقومخدا،بازسازیمعبد،و
احیاینظامعبادتیمبتنیبرقربانیرابیانمیدارد.امروز
نیزخداقادراستزندگیمردمرابههمینشکلاحیاو

بازسازیکند.هیچکسآنقدرازخدادورنیستکهاین
احیانتواندشاملحالششود.برایاینکارتنهاتوبهالزم
استوبس.مهمنیستچقدرازخدادوریمیاازآخرین
عبادتمانچهمدتمیگذرد.اودرهرحالقادراسترابطه

ماراباخوداحیانمایدوزندگیمانراازنوبناکند.


