Le prophète Ezéchiel

Manger la parole divine
Les versets qui introduisent le livre d'Ezéchiel
témoignent d’un traitement différent des autres
prophètes. En effet, Ezéchiel doit ingurgiter le
message de Dieu afin de le répandre.
Dieu est ici l’énonciateur direct des propos émis par
le prophète. Pour cela Ezéchiel doit les intérioriser
d’une manière assez déroutante.

L'appel d'Ezéchiel
Chagall, c. 1956

de

Marc

יחזקאל פרק א׳
יעי בַ חֲ ִמ ָׁשה ַלחֹדֶ ש וַ אֲ נִ י בְ תוְֹך ־הַ ּג ֹולָׁה עַ ל־נְ הַ ר ־כְ בָׁ ר נִ פְ ְתחּו
ִ ִֹלשים ָׁשנָׁה בָׁ ְרב
ִ א וַ י ְִהי בִ ְש
ֹלהים׃
ִ ֱהַ ָׁשמַ יִם וָׁ אֶ ְראֶ ה מַ ְראוֹת א
ישית לְ גָׁלּות הַ מֶ לְֶך י ֹויָׁכִ ין׃
ִ ב בַ חֲ ִמ ָׁשה ַלחֹדֶ ש ִהיא הַ ָׁשנָׁה הַ חֲ ִמ
ג הָׁ יֹה הָׁ יָׁה ְדבַ ר־ ה' אֶ ל־יְחֶ זְ ֵקאל בֶ ן־בּוזִ י הַ כֹהֵ ן בְ אֶ ֶרץ כ ְַש ִדים עַ ל־נְ הַ ר ־כְ בָׁ ר וַ ְת ִהי עָׁ לָׁיו
ָׁשם יַד ה'׃
Ezéchiel, Chapitre 1
1) La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les exilés
du fleuve du Kebar, les cieux se sont ouverts, et j'eus des visions divines.
2) Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jehoïakin
3) la parole de l'Eternel fut adressée à Ezéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays
des Chaldéens, près du fleuve du Kebar; et c'est là que la main de l'Eternel fut sur lui.

יחזקאל פרק ב׳
ד וְ הַ בָׁ נִ ים ְק ֵשי פָׁ נִ ים וְ ִחזְ ֵקי־ לֵב אֲ נִ י ש ֹולֵחַ או ְֹתָך אֲ לֵיהֶ ם וְ ָאמַ ְר ָׁת אֲ לֵיהֶ ם כֹה ָאמַ ר
אֲ ֹדנָׁי יְה ִ ֹוה׃
ה וְ הֵ מָׁ ה ִאם ־י ְִש ְמעּו וְ ִאם ־י ְֶח ָׁדלּו כִ י בֵ ית ְמ ִרי הֵ מָׁ ה וְ י ְָׁדעּו כִ י נָׁבִ יא הָׁ יָׁה בְ ת ֹוכָׁם׃
ּומ ִדבְ ֵריהֶ ם ַאל ִ־ת ָׁירא כִ י סָׁ ָׁרבִ ים וְ סַ ּלוֹנִ ים או ָֹׁתְך וְ אֶ ־ל
ִ ־ָאדם ַאל ִ־ת ָׁירא מֵ הֶ ם
ָׁ ו וְ אַ ָׁתה בֶ ן
־תחָׁ ת כִ י בֵ ית ְמ ִרי הֵ מָׁ ה׃
ֵ ּומפְ נֵיהֶ ם ַאל
ִ עַ ְק ַרבִ ים אַ ָׁתה יו ֵֹשב ִמ ִדבְ ֵריהֶ ם ַאל ִ־ת ָׁירא
ז וְ ִדבַ ְר ָׁת אֶ ת ְ־דבָׁ ַרי אֲ לֵיהֶ ם ִאם־י ְִש ְמעּו וְ ִאם י ְֶח ָׁדלּו כִ י ְמ ִרי הֵ מָׁ ה׃
־ָאדם ְשמַ ע אֵ ת אֲ ֶשר־אֲ נִ י ְמ ַדבֵ ר אֵ לֶיָך ַאל ְ־ת ִהי־מֶ ִרי כְ בֵ ית הַ מֶ ִרי פְ צֵ ה פִ יָך
ָׁ ח וְ אַ ָׁתה בֶ ן
וֶאֱ כֹל אֵ ת אֲ ֶשר ־אֲ נִ י נֹ ֵתן אֵ לֶיָך׃
ט וָׁ אֶ ְראֶ ה וְ ִה ֵנה־ יָׁד ְשלּוחָׁ ה אֵ לָׁי וְ ִהנֵה ־ב ֹו ְמגִ ּלַת ־סֵ פֶ ר׃
י וַ יִפְ רֹש או ָֹׁתּה לְ פָׁ נַי וְ ִהיא כְ תּובָׁ ה פָׁ נִ ים וְ ָאחוֹר וְ כָׁתּוב אֵ לֶיהָׁ ִקנִ ים וָׁ הֶ גֶה וָׁ ִהי׃
Ezéchiel, chapitre 2
4)
leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel. 5)

; je t'envoie vers eux, et tu
est au milieu d'eux.

6)
, et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas
leurs discours et ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles.
7)
, car ce sont des
rebelles. 8)
! Ne sois pas rebelle, comme
cette famille de rebelles! Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai!
9)
, et elle tenait un livre en rouleau.
10)
; des lamentations, des
.

יחזקאל פרק ג׳
־ָאדם אֵ ת אֲ ֶשר ִ־ת ְמצָׁ א אֱ כוֹל אֱ כוֹל אֶ ת־הַ ְמגִ ּלָׁה הַ זֹאת וְ לְֵך ַדבֵ ר אֶ ל־בֵ ית
ָׁ א וַ יֹאמֶ ר אֵ לַי בֶ ן
ָאדם בִ ְטנְ ָך
ָׁ י ְִש ָׁראֵ ל׃ ב וָׁ אֶ פְ ַתח אֶ ת־פִ י וַ יַאֲ כִ לֵנִ י אֵ ת הַ ְמגִ ּלָׁה הַ זֹאת׃ ג וַ יֹאמֶ ר אֵ לַי בֶ ן־
ַתאֲ כֵל ּומֵ עֶ יָך ְתמַ ּלֵא אֵ ת הַ ְמגִ ּלָׁה הַ זֹאת אֲ ֶשר אֲ נִ י נֹ ֵתן אֵ לֶיָך וָׁ אֹכְ לָׁה וַ ְת ִהי בְ פִ י כִ ְדבַ ש
לְ מָׁ תוֹק׃
טו וָׁ ָאבוֹא אֶ ל ־הַ ּג ֹולָׁה ֵתל ָאבִ יב הַ י ְֹשבִ ים אֶ ל ־נְ הַ ר ־כְ בָׁ ר וָׁ אֲ ֶשר הֵ מָׁ ה יו ְֹשבִ ים ָׁשם וָׁ אֵ ֵשב
ָׁשם ִשבְ עַ ת י ִָׁמים מַ ְש ִמים בְ ת ֹוכָׁם׃
רש׳׳י
: משתומם אדם משותק מלדבר. משמים.
Ezéchiel, Chapitre 3
1) Il me dit: Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la
maison d'Israël!
2) J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau.
3) Il me dit: Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je
te donne! Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel.
15) J'arrivai à Tel-Aviv, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kebar, et dans le
lieu où ils se trouvaient; là je restai sept jours, stupéfait au milieu d'eux.

Rachi sur Ezéchiel 3, 15
"Stupéfait": d

’

"ahuri", un homme réduit au silence et incapable de parler.

יחזקאל פרק ג׳
־ָאדם ִהנֵה נ ְָׁתנּו עָׁ לֶיָך עֲ בו ִֹתים ואֲ סָׁ רּוָך בָׁ הֶ ם וְ ֹלא ֵתצֵ א בְ ת ֹוכָׁם׃
ָׁ כה וְ אַ ָׁתה בֶ ן
־חכֶָך וְ נֶאֱ ל ְַמ ָׁת וְ ֹלא ִ־ת ְהיֶה לָׁהֶ ם לְ ִאיש מוֹכִ יחַ כִ י בֵ ית ְמ ִרי הֵ מָׁ ה׃
ִ ַאדבִ יק אֶ ל
ְ כו ּולְ שוֹנְ ָך
כז ּובְ ַדבְ ִרי או ְֹתָך אֶ פְ ַתח אֶ ת־ פִ יָך וְ ָאמַ ְר ָׁת אֲ לֵיהֶ ם כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָׁי ה' הַ שֹמֵ עַ י ְִשמָׁ ע
וְ הֶ חָׁ דֵ ל י ְֶח ָׁדל כִ י בֵ ית ְמ ִרי הֵ מָׁ ה׃
Ezéchiel, Chapitre 3
25) Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes, avec lesquelles on te liera, afin que
tu n'ailles pas au milieu d'eux.
26) J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les
reprendre, car c'est une famille de rebelles.
27) Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises: Ainsi parle le
Seigneur, l'Eternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne voudra pas
n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles.

יחזקאל פרק כ׳ד
כו בַ יוֹם הַ הּוא יָׁבוֹא הַ פָׁ לִ יט אֵ לֶיָך לְ הַ ְשמָׁ עּות ָאזְ ָׁניִם׃
ִית לָׁהֶ ם לְ מוֹפֵ ת
ָׁ ּות ַדבֵ ר וְ ֹלא ֵתָאלֵם עוֹד וְ הָׁ י
ְ כז בַ יוֹם הַ הּוא יִפָׁ ַתח פִ יָך אֶ ת־הַ פָׁ לִ יט
'וְ י ְָׁדעּו כִ י־אֲ נִ י ה
Ezéchiel, chapitre 24
26) ce jour-là un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles.
27) En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, tu ne seras plus muet; tu
seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Eternel.

Traduction: Louis Segond

