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518ق.م.نوشتهشد.فصلهای9
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نوشتهشد.
زمینهتاریخی:

تبعیدیهاازبابلبازگشتهبودند
تاخانهخـدارابازســازیکنـند.
اماموانـعیبرســرراهکـارآنها
قـرارگرفتوآنرابهتأخــیر

انداخت.
آیاتکلیدی:

»ایقـوممن،شـادیکنـیدواز
خوشحالیفریـادبرآورید،چـون
او میآیـد! شـما نزد پادشاهتـان
نجاتدهندهایپیروزمنداستوبا
فروتنی،سواربرکرهاالغیمیآید!
مناسبهاوعرابههایجنگیشمارا
ازشماخواهمگرفت،وکمانهای
شد، خواهند شکسته جنگیتان
زیراپادشاهشمادرمیانتمامقومها
قلمرو کرد. خواهد برقرار صلح
حکومتاوازدریـاتادریـاواز
رودفراتتادورتریننقطهزمین

خواهدبود«)9:9و10(.
شخصیتهایمهم:

زروبابل،یهوشع

ناشناختهها، از است عظیمی دریای همچون آینده
وحشت، یا شادی از آکنده میتواند که دریایی
آرامشیادرد،عشقیاتنهاییباشد.برخیازمردماز
روزهاییکهدرپیشاستبیمناکندچوننمیدانندچه
بدیهاییدرپسآنهانهفتهاست؛برخیهمدرتالش
برایپیبردنبهرویدادهایآینده،بهسراغفالبینهاو
طالعبینهایشیادمیروند.امارویدادهاییکهفردارخ
آشکار او خاص پیامآوراِن و خدا برای فقط میدهد
است،پیامآورانیکهنبیخواندهمیشوندوخدابرخیازرویدادهایآیندهرابر

آنانآشکارمیسازد.
وظیفهاصلینبیاعالمکالمخداوند،نشاندادنگناه،تشریحعواقبآن،ودعوت
مردمبهتوبهواطاعتاست.ایلیا،الیشع،اشعیا،ارمیا،حزقیال،هوشع،عاموسوشمار
دیگریازانبیاوفادارانهپیغامخدارااعالمکردند،بااینکهمردمایشانراردمیکردند
وموردتمسخرواذیتوآزارقرارمیدادند.گاهنیزخدارؤیاهاییدربارهآیندهبه

ایشانمیدادتارویدادهایآتیراازپیشمشاهدهکنند.
کتابزکریاکهدرانتهایعهدعتیققراردارد،جزوکتابهاییاستکهآنهارا
باَحجَـّیومالکی،یکی تحتعنوان»انبیایکوچک«میشناسیم.زکریاهمراه
ازسهنبیبعدازتبعیدبودکهبهباقیماندهکوچکیازیهودیانخدمتمیکردکه
بهیهودابازگشتهبودندتاخانهخداومملکترابازسازیکنند.اومانندَحجَـّی
از فراتر او پیغام اما میکرد. تشویق خدا خانه بازسازی کاِر تکمیِل به را آنها
دیوارهایفیزیکیشهرومسائلآنزمانمیرفت.زکریاباتصاویریمکاشفهای
وتماشاییوجزئیاتینمایشی،دربارهمسیحموعودسخنگفتهاست،ازکسیکه
قراربودخدابراینجاتقومشوفرمانرواییبرتمامجهانبفرستد.زکریایکی
ازمهمترینکتبنبوتیمااست،زیرااشاراتمشروحیکردهبهمسیحموعودکه
بهطورواضحدرزندگیعیسیناصریتحققیافت.اومیگویدکهبازسازیخانه
خدافقطنخستینصحنهازنمایِشآخرتوآغازعصرمسیحاییمیباشد.زکریا
بهکسانیکهپیشتراسیروتبعیدیبودند،پیغامیپرشوِرازامیدمیدهدومیگوید

کهپادشاهآنهامیآید!
شنوندگان خالف بر است. اسرائیل بزرگ« »منجی و موعود مسیح همان عیسی
زکریا،مامیتوانیمبهگذشتهبنگریموازخدمتورسالتاوآگاهیبیابیم.وقتی
پیشگوییاورامطالعهمیکنید،جزئیاتیدربارهزندگیعیسیرادرآنخواهیدیافت
که500سالقبلازآنکهتحققیابد،نوشتهشد.آنرابخوانیدودرمقابلخدایما
کهبهوعدههایشوفامیکند،باترسواحترامبایستید.امادرکناراینپیشگوییها
پیغامینیزدربارهآیندهوجودداردکههنوزتحققنیافتهاست،وآنبازگشتمسیح
بنابراین،وقتیزکریارامیخوانیدبهمفاهیمیکهاینرویداد درپایاندنیااست.
موعوددرخوددارد،خوبتوجهکنید.پادشاهشمامیآید،واوتاابداالبادسلطنت

خواهدکرد.



خانهخدا
تکمیل
میشود

516

عزرا
بهاورشلیم

میآید
458

نحمیا
بهاورشلیم

میآید
445

مکانمهم:
اورشلیم

جنبهخاص:
انبیای کتب بین در کتاب این
کوچکبیشازبقیهمکاشفهای

ومسیحاییاست.

خداازآیندهآگاهاستوکنترلآنرادردستدارد.ماشایدهرگزیکلحظهجلوتر
رانبینیم،امااگربهاواتکاکنیم،میتوانیمایمنباشیم.زکریارابخوانیدوایمانخود

رابهخداتقویتکنید.اویگانهامیدوایمنیمااست.

تقسیمبندیکلی:

پیغامهاییکهدرحینبازسازیخانه الفـ
خدادادهشد)1:1-8:23(

1ـرؤیاهایشبانهزکریا
2ـسخنانتشویقآمیززکریا

زکریامردمراتشویقکردکهگناهرااززندگیخوددورسازندو
بر اوتشریحکنندهداوری ادامهدهند.رؤیاهای را بازسازیخانهخدا
قوم ماندن لزومپاک اورشلیم، برای اسرائیل،برکاتموعود دشمنان
خدا،دوریازریاکاری،سطحینگری،وگناهبود.رؤیاهایزکریابه
مردمامیدمیبخشید.مانیزبایدبهدقتازاینحکماطاعتکنیمکهتا

بازگشتمسیحپاکبمانیم.

پیغامهاییکهپسازتکمیلخانهخدا بـ
دادهشد)9:1-14:21(

پیغامهایزکریاعالوهبرتشویقوامید،هشدارنیزمیدادکهملکوت
وفرمانرواییخدابهپادشاهیمسیحموعود،باتکمیلخانهخداآغاز
نخواهدشد.دشمناناسرائیلداوریخواهندشدوپادشاهخواهدآمد؛
پادشاهیمسیح به ازآنکهطعمبرکاتسلطنتخدا ایشانپیش اما
موعودرابچشند،بامصائببسیاریروبروخواهندشد.مانیزپیشاز
ورودبهپادشاهیابدیمسیح،شایدبااندوهوناامیدیورنجومحنت

زیادیروبروشویم.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

زیراغیرتخدا بود خشمگین اسرائیل مردم از خدا
او انبیای به نسبت زمان طول در ایشان
بود آن نگران بودند؛خدا بیاعتناییکرده
کهمباداایشانازرهبراِنبیتوجهودروغینی
پیروی میکردند، بهرهکشی آنها از که
علت و آنان مسائل ریشه نااطاعتی کنند.
تیرهبختیشانبود.خداباغیرتوحسادت
میخواستکهایشانکاماًلوقفاوباشند.

خدابرایایمانماغیرتدارد.برایاینکه
ورود از باید نرویم، میان از اسرائیل مانند
بهراهیکهاسرائیلرفتبپرهیزیم.خدارا
ردنکنید،ازمعلمیندروغینپیروینکنید،
ودیگرانراگمراهنسازید.بهسویخداباز
گردید،وفادارانهازکالماواطاعتکنید،و
یقینحاصلنماییدکهدیگرانرابهدرستی

رهبریمیکنید.

یهودیانناامیدبودند؛آنهاازتبعیدآزادشدهبازسازیخانهخدا
بودند،اماخانهخداتکمیلنشدهبود.زروبابل
آنهارابهبازسازیآنتشویقمیکرد.خدا
نیز و محافظتخواهدکرد ازکارگرانش
تا داد خواهد قدرت آنها به روحالقدس با

کارشراانجاموبهپایانرسانند.

بازسازیخانهخداامریمهمترازبناییک
معبدالهیبود؛بااینکار،مردمپردهنخست
را آخر زمانهای الهی پرشکوه نمایش از
به ماکه از رویصحنهمیبردند.آنعده
خداایماندارند،بایدکارشراتکمیلکنند.
برایاینکار،مابایدکمکروحالقدسرا
داشتهباشیم.خداماراباقدرتروحشمجهز

میکند.

ازگناهپادشاهمیآید نجاتمردم برای مسیحموعودهم
خواهدآمدوهمبرایسلطنت.اوپادشاهیاش
رابرقرارخواهدساختوبرهمهدشمنانش
حکومت دنیا تمام بر و شد، خواهد چیره
خواهدکرد.روزیهمهچیزتحتکنترِل

پرمهروتوانمنداوقرارخواهدگرفت.

مسیحموعودبهعنوانخدمتگزارآمدتادر
پادشاهی بهعنوان او کند. فدا جان ما راه
پیروزمندخواهدآمد.درآنهنگام،اودر
سرتاسردنیاصلحبرقرارخواهدساخت.اآلن
تسلیمرهبریپادشاهشویدتابرایبازگشت

پیروزمندانهاوآمادهباشید.

مخالفتهایمحافظتخدا خدا نقشه با زکریا زمان در
نیزمشکالتآینده او بسیاروجودداشت؛
راپیشگوییمیکرد.اماکالمخداجاودانی
است؛خداعهدهاییراکهباقومشمیبندد،
ازیادنمیبرد.اوبهفکرقومشمیباشدو
آنها به دنیاکه تمامقدرتهای از را آنها

ستممیکنند،نجاتخواهدداد.

وجود هنوز شرارت و شیطان آنکه با
نامحدودخداوتوجهشخصی دارد،محبت
خدا است. شده آشکار قرنها طول در او
بدن آنکه با میکند. عمل وعدههایش به
داشته رادوست اگرخدا نابودمیشود، ما
باشیموازاواطاعتکنیم،هرگزنبایداز

سرنوشتابدیخودبترسیم.



الفـپیغامهاییکهدرحینبازسازیخانهخدادادهشد
)1:1-8:23(

زکریاکتابشراباشرحهشترؤیاییکهدرشبدید،آغازمیکند.سپسمجموعهای
ازپیغامهاییراارائهمیدهددربارهتاجگذارییهوشع،پاسخهاییدربارهاعیادوروزه،
وتشویقبهادامهکاربازسازیخانهخدا.مانیزمیتوانیمترغیبشویمکهدرسرتاسر

عمرخودباوفاداریازخداپیرویکنیم.

1-رؤیاهایشبانهزکریا
بازگشتبهسویخداوند

درسالدومسلطنتداریوشپادشاه،درماههشتم،پیامیازجانب1
خداوندبرزكریا)پسربركیاونوةعدوینبی(نازلشد.خداوندقادر
متعالبهزكریافرمودكهازقولاوبهمردمچنینبگوید:2»منازاجدادشما
بسیارخشمگینبودم.3ولیاینکبهشمامیگویمكهاگربسویمنبازگشت
انبیای نباشیدكه اجدادخود 4مانند بازمیگردم. كنید،منهمبسویشما
گذشتههرچهسعیكردندآنهاراازراههایزشتشانبازگردانند،توجهیبه
ایشاننكردند.منتوسطانبیابهایشانگفتمكهبسویمنبازگشتكنند،

ولیآنهاگوشندادند.
5و6»اجدادشماوانبیایگذشتههمگیمردند،ولیكالممنجاودانهاست.
كالممنگریبانگیراجدادشماشدوآنهارامجازاتنمود.ایشانسرانجام
بازگشتنمودهگفتند:»خداندمارابهسزایاعمالمانرسانیدهوآنچهراكه

بهمااخطارنمودهبوددقیقًاانجامدادهاست.«

1:1
عز1:5

نح16،4:12

1:1
عز1:5

نح16،4:12
1:2

2پاد26:23
2توا16:36

1:2
2پاد26:23
2توا16:36

1:3
2توا4:15
نح28:9
اش6:31
یول12:2

1:3
2توا4:15
نح28:9
اش6:31
یول12:2

1:4
2توا19:24؛6:29-10؛

15:36
عز7:9

1:4
2توا19:24؛6:29-10؛

15:36
عز7:9
1:5

تث45:28
ار16:12
عا10:9

1:5
تث45:28
ار16:12
عا10:9
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در  وقتی بود، آمده بهدنیا تبعید در که زکریا  1:1
نسبتًاجوانی مرد بازگشت، اورشلیم به سال538ق.م.
بابلرادرسال۵۳۹ق.م. بود.کوروش،پادشاهپارس،
شکستدادهوفرمانصادرکردهبودکهاسرامیتوانند
بهسرزمینخودبازگردند.زکریاوَحجَـّیجزواولین
کسانیبودندکهمحلتبعیدراترککردند.زکریاکه
نبیوکاهنبود،همزمانباَحجَـّینبیشروعبهخدمت
کرد)520تا518ق.م.(.پیشگوییاولاودوماهپساز

اولینپیشگوییَحجَـّیانجامشد.
زکریامانندَحجَـّیمردمراتشویقمیکردکهبازسازی
خانهخداراادامهدهند،کاریکهبهمدتتقریبًا15سال
روحانی دلمردگی میکوشید زکریا بود. مانده متوقف
مردم،وناامیدیناشیازفشارازجانبدشمن،ودلسردی
آنهابهخاطرکوچکتربودنمقیاسمعبدجدیدراکاهش
دهد.امروزنیزبیتوجهیبهاولویتهایروحانیمیتواند

بههماناندازهبهتحققاهدافخدازیانبرساند.

ارث به را خود والدین خصوصیات فرزندان  1:2و3
اجداد مانند که داد هشدار اسرائیل به خدا اما میبرند.
ثمره و نمودند نااطاعتی او از ایشان زیرا نباشند، خود
آنرادروکردندکههمانامجازاتالهیبود.مابهخاطر
یا وراثت دام در ما مسؤولیم. خدا مقابل در اعمالمان
بهعنوان اینچیزها از نمیتوانـیم نیستیم،و محیطخود
عـذروبهـانهبرایگناهانخوداستفادهکنیم.مامیتوانیم
انتخابکنیم،وبایدشخصًابهسویخدابازگردیمواز

اوپیرویکنیم.
1:5و6کالمیکهخدایکقرنقبل،پیشازاسارتاز
زبانانبیافرمودهبود،هنوزبهنسلزکریامربوطمیشد،
وامروزبهمانیزمربوطمیشود.کالمخداپایدارمیمـاند.
بنابـراین،بایـدآنرابخوانـیم،مطالعهکنـیم،ودرزندگی
فرا میدهد، خدا کالم که را درسهایی ببندیم. کار به
اشتباهات شد نخواهید مجبور صورت این در بگیرید؛

دیگرانراتکرارکنید.



زکریامردیرادرمیاندرختانآسمیبیند
ازسالدومسلطنت ماهشباط، یعنی یازدهم ماه بیستوچهارم، 7درروز
داریوشپادشاه،پیامیدیگرازجانبخداونددررؤیایشببهمن،زكریا
بر سوار را فرشتهای آس، درختان میان در رودخانهای، كنار 8در رسید.
اسبسرخدیدم.پشتسراواسبهاییبهرنگهایسرخ،زردوسفیدایستاده

بودند.
9پرسیدم:»ایسرورم،ایناسبهابرایچهآنجاایستادهاند؟«

فرشتهجوابداد:»بهتوخواهمگفت.«
بررسی را زمین تا است فرستاده را آنها بهمنگفتكهخداوند 10سپس

كنند.
11آنگاهسوارانآناسبهابهفرشتةخداوندگزارشدادهگفتند:»درسراسر

جهانگشتیموهمهجاصلحوآرامشبرقراربود.«
12فرشتةخداوندچوناینراشنیدگفت:»ایخداوندقادرمتعال،مدتهفتاد
تا بودی.چقدرطولمیكشد اورشلیموشهرهاییهوداخشمگین بر سال

دوبارهبرایشانرحمتفرمایی؟«
13جوابخداوندبهفرشتهتسلیآمیزواطمینانبخشبود.
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در خدا دخالت مظهر رنگهایشان و اسبها  1:17-7
حکومتهایدنیااست.معنایکاملرنگهامعلومنیست،
اگرچهاسبقرمزاغلببهجنگواسبسفیدبهپیروزی

نهاییمربوطمیشود.
1:11فرشتهدیدکههمهکشورهادرصلحوسعادت
بودند،درحالیکهاسرائیلهنوزمغلوبوموردانزجار
اماخدادرصددتغییراینوضعبود.اوقومشرا بود.
نجاتدادهبودوبهآنهااجازهدادهبودکهبازگردندو

خانهخدارابازسازیکنند.
تبعید برای بودکهخدا زمانی هفتادسالمدت 1:12
اسرائیلتعیینکردهبود)ارمیا11:25؛10:29(.حاالاین

مدتبهاتمامرسیدهبود،وفرشتهازخداخواستکهدر
انجـاموعدهاشمبنیبربازگرداندنقومشبهاورشلیم،

ســریععملکند.
1:13قومخدابهمدت70سالیعنیمدتیکهدربابل
درتبعیدبودند،تحتداوریالهیزندگیکردهبودند.
اماحاالخداسخنانیتسلیبخشواطمینانبخشمیزد.
بـازگردیم، او خـداوعــدهمیدهدکهوقتیبهسـوی
اگراحساسمیکنیدکه .)1:6 ماراشفادهد)هوشع
حوادثزندگیتانشمارازخمیودلریشکردهاست،
بهسـویاوبـازگردیدتااوبتواندشماراشفاوتسـلی

دهد.

زکــریـا
زکــریـابهعنــوان
نبیدرحدودسال
از بعــد 520ق.م.
بازگشتازاسارت
خدمت یهــودا به

کرد.

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

نبیمعاصر

تبعیدیهاازاسارتبازگشتهبودندتاخانهخدارابازسازیکنند.اماکاربهتأخیر
افتادهبودومردمبهخدمتبهخداتوجهینداشتند.

میکرد. تشویق خدا خانه بازسازی کردن تمام به را مردم َحجَـّی، مانند زکریا،
رؤیاهایاوبهمردمامیدمیداد.اوازپادشاهآتیبرایمردمسخنمیگفت،پادشاهی

کهقراربودروزیحکومتیابدیبرقرارکند.

حتیدرناامیدیویأس،خدانقشهاشراپیشمیبرد.خداازماحفاظتمیکندوما
راهدایتمینماید؛مابایدبهاواتکاکرده،ازاوپیروینماییم.

َحجَـّی)درحدود520ق.م.(



14آنگاهفرشتهبهمنگفت:»اینپیامراازطرفخداوندقادرمتعالباصدای
بلنداعالمكن:منبرایاورشلیمویهوداغیرتزیادیدارم.15ولیازقومهایی
كهدرامنیتهستندبشدتخشمگینم،زیراایشانبیشترازآنچهمیخواستم
قوممراآزاررساندند.16پسمنبارحمتبسیاربهاورشلیمبازخواهمگشت
وخانةمنوتماماورشلیمازنوساختهخواهدشد.17شهرهایاسرائیلدوباره
مملوازسعادتخواهندشدومنباردیگراورشلیمراتسلیوبركتدادهدر

آنساكنخواهمگشت.«

زکریاچهارشاخوچهارآهنگرمیبیند
18دررؤیاییدیگر،چهارشاخحیواندیدم!

19ازفرشتهپرسیدم:»اینهاچههستند؟«
مردم بزرگجهانیهستندكه قدرت نمایندةآنچهار »اینها داد: جواب

یهودا،اسرائیلواورشلیمراپراكندهساختهاند.«
20سپسفرشته،چهارآهنگربهمننشانداد.

21پرسیدم:»اینمردانبرایانجامچهكاریآمدهاند؟«
پراكنـدگی باعث كه را شاخی چهـار آن تا »آمدهاند داد: فرشـتهجواب
مصیبتبارمردمیهوداشدهاند،بگیرندوبررویسندانخردكنندوبهدور

اندازند.«

زکریامردیراباچوباندازهگیریمیبیند

دریکرؤیایدیگرمردیرادیدمكهچوباندازهگیریدردست2
داشت.2پرسیدم:»كجامیروی؟«

گفت:»میروماورشلیمرااندازهبگیرم.میخواهمببینمآیااندازهاشبرای
تمامقومكافیاستیانه!«
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1:14زناِناسیردورازشوهرانشانیاحتیدرحضور 
شوهِر میشدند. روبرو بدرفتاریها انواع با اغلب آنها،
مهربانبهخاطرغیرتوخشموشفقتیکهبرایزنش
از تازه مردمیکه میکشید. اینوضعزجر از داشت،
اسارتآزادشدهبودند،سخنزکریارابسیارخوبدرک
میکردند.اینجملهنشانمیدهدکهخداچقدرقومشرا

دوستداردومیخواهدکهایشانازآناوباشند.
1:15اقوامبتپرستبیشازآنچهکهخدامقررکرده
متوقف برای خدا اما رساندند؛ آزار را خدا قوم بود،
کردنآنهاناتواننبود.خداازایناقوامبرایتنبیهقوم
گناهکارشاستفادهکرد.وقتیآنهاکوشیدندموجودیت

از عماًل بیندازند، بهخطر قوم یک بهعنوان را اسرائیل
مقصودخداپافراترگذاشتند؛لذاخداواردعملشد.

1:16اساسخانهخداگذاشتهشدهبود،وکلخانهخدا
چهارسالبعد،بهرهبریزروبابلبهپایانرسید.دیوار

اورشلیمچندسالبعدبهرهبرینحمیاتکمیلگردید.
1:18-21چهارشاخنمایانگرچهارقدرتدنیابودکه
بهاسرائیلظلمکردند:مصر،آشور،بابل،وماد-پارسها.
سرنگـونی برای کـه بودند اقـوامی )20:1( آهنگـران
دشمنـاناسرائـیلمورداستفادهقرارگرفتـند.خداآنها
رابرایمجازاتاقوامیکهبهقومشستممیراندند،بر

خیزانید.



3آنگاهفرشتهایكهبامنصحبتمیكردجلورفتتافرشتةدیگریراكه
بطرفاومیآمداستقبالكند.4فرشتهدومبهاولیگفت:»بشتابوبهآنمردی
كهچوباندازهگیریدردستداردبگوكهروزیاورشلیمچنانپرازجمعیت
میشودكهجایكافیبرایهمهنخواهدبود!بسیاریازمردمباحیواناتشاندر
خارجازحصارشهربسرخواهندبردولیبااینحالكاماًلدرامانخواهندبود؛
5زیراخودخداوندبرایآنهاهمچوندیواریآتشینخواهدبودوازایشانو

تمامیاورشلیممواظبتخواهدنمود.اوشكوهوجاللشهرخواهدبود.«
6و7خداوندبهقومخودمیگوید:»ایكسانیكهدربابلدرتبعیدهستید،فرار

كنید.منشمارابههرسوپراكندهساختم،ولیدوبارهشمارابازمیگردانم.
پسحال،فراركنیدوبهاورشلیمبازگردید.«

8خداوندقادرمتعالمرابرگزیدهوبهمقابلهباقومهاییكهبرشماظلموستم

بهخداوندآزار برساند بهشماآزار رواداشتهاند،فرستادهاست.كسیكه
رساندهاست،چونشمامثلمردمکچشمخداوندهستید.9باایشانخواهم
جنگیدوایشانرامغلوببردههایشانخواهمكرد.آنگاهخواهیددانستكه

خداوندقادرمتعالمرافرستادهاست.
10ایاورشلیم،سرودبخوانوشادیكن!چونخداوندمیفرماید:»میآیم
تادرمیانشماساكنشوم.«11و12درآنهنگامقومهایزیادیبهخداوند
میانشما اوخواهندشدوخداونددر قوم آنهاهم ایمانخواهندآوردو
ساكنخواهدگردید.آنگاهخواهیددانستكهخداوندقادرمتعالمرانزد
شمافرستادهاست.یهودادرسرزمینمقدس،میراثخداوندخواهدبود،زیرا

خداوندباردیگراورشلیمرابرخواهدگزیدتاآنرابركتدهد.
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2:6و7بسیاریازاسرایاسرائیلیبهاورشلیمبازنگشتند 
بابلجمعکرده در راکه ثروتی ترجیحمیدادند زیرا
بودنددرهمانجانگاهدارند.امازکریابهایشاندستورداد
کهسریعبابلراترککنند.ایندرخواستیفوریبود
زیراقراربودبابلنابودشودوفرهنگفاسدآنباعث
فراموش را روحانیشان اولویتهای خدا قوم که شود
کنند.درحدود90درصدازاسرائیلیهابهاینهشدارها

اعتنانکردندودربابلماندند.
2:8ایماندارانبرایخداارزشمندند)مزمور15:116(؛
رفتار .)13:103 )مزمور هستند او خود فرزندان ایشان
با که است آن مثل درست ایمانداری هر با بیرحمانه
خداآنگونهرفتارشود.همانطورکهعیسیبهشاگردانش
فرمود،وقتیبهدیگرانکمکمیکنیم،درواقعبهخوِد
بیتوجهیمیکنیم، آنها به وقتی و اوکمکمیکنیم؛
.)46-34:25 )متی مینماییم بیتوجهی او به عماًل

بنابراین،مراقبباشیدکهچطورباسایرایماندارانرفتار
میکنید،چونهرطورباآنهارفتارکنید،درواقعباخدا

رفتارکردهاید.
2:9-12مرا)9:2(شایدبهمسیحموعوداشارهداشتهباشد
کهدرآخرهمهکسانیراکهبهقومخداستمکردهاند،
مجازاتخواهدکرد.خداوعدهمیدهدکهدربینقومش
زندگیکند،ومیگویدکهاقوامبسیاریخواهندآمدتا

اورابشناسند)یوحنا4:1؛مکاشفه3:21(.
2:11و12خداگفتهخودرابهابراهیمازیادنبردهبود؛
خواهند برکت تو از دنیا مردم »همه بود: فرموده او
یافت«)پیدایش3:12(.خدابهابراهیم،پدرقوماسرائیل
وعدهدادهبودکهنسلاوباعثبرکتتمامدنیاخواهد
شد.اززمانآمدنعیسی،همانمسیحموعود،اینوعده
درحالعملیشدناستومردمازهمهاقوامازطریق

اونزدخدامیآیند.
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رؤیاهای
زکــریـا

رؤیـا
خدا به سواران که میبیند زکریا
گزارشمیدهندکهاقوامهمسایهکه
و آسایش در کردهاند ظلم یهودا به

راحتیزندگیمیکنند.

که میبیند حیوان شاخ چهار زکریا
مظهرچهارقدرتدنیابودندکهبهمردم
یهوداواسرائیلظلمکردندوایشانرا
پراکندهساختند.سپساوچهارآهنگر
میبیندکهشاخهاراخردخواهندکرد.

شهر که میبیند را مردی زکریا
شهر میکند. اندازهگیری را اورشلیم
روزیپرازسکنهخواهدشدوخدا
خودشدیواریدورشهرخواهدبود.

زکریامیبیندکههوشع،کاهناعظم،
درمقابلخداایستادهاست.لباسهای
کهنهوکثیفاوراباجامههایپاک
که را اتهاماتی خدا میکنند؛ عوض

شیطانبهاومیزند،دورمیکند.

بهواسطه میبیندکه زکریاچراغدانی
روشن دائم روغن، نامحدود مخزن
است.اینتصویربهانسانهایادآوری
خدا روح طریق از فقط که میکند
استکهموفقخواهندبود،نهبهوسیله

قدرتوامکاناتخودشان.

پرواز حال در را طوماری زکریا
میبیندکهمظهرلعنتخدااست.

زکریازنیرامیبیندکهدربشکهنشسته
است.آنزنمظهرشرارتملتهااست.
بشکه درون را زن آن دوباره فرشته

میگذاردواورابهبابلمیفرستد.

زکریاچهاراسبوعرابهرامیبیند.
بر خدا مجازات نزول نمایانگر اسبها
دنیاهستندکهیکیبهشمالفرستاده
میشود،جهتیکهبیشتردشمنانیهودا
ازآنجاآمدهبودند.سایراسبهادردنیا
گشتمیزنندوآمادهاندتابهفرمان

خدا،مجازاترااعمالکنند.

محلآیات
17-7:1

21-18:1

13-1:2

10-1:3

14-1:4

4-1:5

11-5:5

8-1:6

اهمیتآن
اسرائیلمیپرسید:»چراخداشریرانرامجازات
اما باشند، کامیاب شاید شریر اقوام نمیکند؟«
کامیابیشانابدینیست.خداآنهارابهمجازاتی

کهسزاوارشمیباشندخواهدرساند.

دادهاستعملخواهدکرد. بهآنچهوعده خدا
خداپسازآنکهاقوامشریرنقشهاورامبنیبر
مجازاتقومشبهانجامرساندند،آنهارابهخاطر

گناهانشاننابودخواهدکرد.

شد. خواهد احیا خدا آینده فرمانروایی در شهر
ازقومشوفا بهوعدهاشمبنیبرمحافظت خدا

خواهدکرد.

سمتیهوشعبهعنوانکاهناعظمنشانمیدهدکه
چطورلباسهایکثیفگناهباکتانخالصعدالت
خداعوضمیشود.مسیحلباسهایکثیفگناهان
مارابهدرآوردهوباعدالتخداعوضکردهاست

)ر.ش.افسسیان24:4؛1یوحنا9:1(.

روحخدابیاندازهدادهمیشود.تالشانسانیکار
بهجایینمیبرد.کارخدابانیرویانسانیتکمیل

نمیشود.

هرشخصباکالموروحخداداوریخواهدشد.در
اینجاگناهانفردیموردتأکیداست،نهگناهانقوم.
هرشخصمسؤولگناهانیااعمالخودشمیباشد؛
هیچکسعذریندارد.لعنتخدامظهرنابودیاست؛

همهگناهانداوریوزدودهخواهدشد.

گناهاِنفردیدررؤیایآخرموردمجازاتقرار
گرفت)1:5-4(؛حاالگناهازجامعهرفعمیشود.
گناهبایدریشهکنشودتاهمملتوهمتکتک

افرادپاکشوند.

داوریبرکسانینازلخواهدشدکهبهقومخدا
ظلممیکنند؛اینداوریبهفرمانخداودرزمانی

کهاومقررکرده،اجراخواهدشد.



13ایانسانها،درحضورخداوندخاموشباشید،زیرااوازجایگاهمقدسخود
برخاستهاستوبهزمینمیآید.

زکریاکاهناعظمرامیبیند

سپسخداونددررؤیا،یهوشع،كاهناعظمرابهمننشاندادكهدر3
حضورفرشتهخداوندایستادهبود.شیطاننیزآنجادرسمتراست

فرشتهایستادهبودوتهمتهایزیادیبهیهوشعمیزد.
كند. محكوم را تو خداوند شیطان، »ای گفت: شیطان به خداوند 2فرشتة
خداوندكهاورشلیمرابرایخودبرگزیدهاستتورامحكومكند.یهوشع
مانندچوبنیمسوختهایاستكهازمیانآتشبیرونكشیدهشدهباشد.«

3یهوشعبالباسكثیفدرحضورفرشتةخداوندایستادهبود.
4فرشتهبهكسانیكهآنجاایستادهبودندگفت:»لباسكثیفاوراازتنش
درآورید.«بعدروبهیهوشعكرده،گفت:»ببین،گناهانتورابرداشتهامو

اینکاینلباسنورابهتومیپوشانم.«
5و6سپسگفت:»یکعمامةتمیزهمبرسرشبگذارید.«درحالیكهفرشتة

خداوندایستادهبودبهاویکعمامةتمیزهمدادند.
آنگاهفرشتهخطاببهیهوشعگفت7كهخداوندقادرمتعالچنینمیفرماید:

2:13
تث15:26

2توار27:30
حب20:2

2:13
تث15:26

2توار27:30
حب20:2

3:1
عز2:5

ایو6:1-12؛8-1:2
زکر11:6َحجَـّی1:1

3:1
عز2:5

ایو6:1-12؛8-1:2
زکر11:6َحجَـّی1:1

3:3
عز15:9
اش6:64
دان18:9

3:3
عز15:9
اش6:64
دان18:9

3:4
اش25:43؛10:61

زکر9:3
متی13-11:22

لو22:15
مکا14:7

3:4
اش25:43؛10:61

زکر9:3
متی13-11:22

لو22:15
مکا14:7

3:5
خرو40-37:28

الو9:8
حز18:44

3:5
خرو40-37:28

الو9:8
حز18:44

3:7
1پاد14:3
اش9:62

3:7
1پاد14:3
اش9:62
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3:1زمانیکهباقیماندگانوفاداربهاورشلیمبازگشتند 
وبازسازیدیوارهاراشروعکردند،یهوشعکاهناعظم

اسرائیلبود)َحجَـّی12،1:1؛4:2(.
3:1شیطانبریهوشع)کهاینجانمایانگرقوماسرائیل
است(اتهامواردآورد.اتهاماتدقیقبودندچونیهوشع
بالباسهایکثیف)گناهآلود(ایستادهبود.باوجوداین،
خدارحمتشراآشکارکرد،وفرمودکهبرآناست
همیشه شیطان دهد. نجات را قومش حال هر در که
میکند متهم مقابلخدا در گناهانشان بهخاطر را مردم
رحمت از او درک اما .)15:2 کولسیان ؛ 6:1 )ایوب
نادرست بسیار ایمانداران به نسبت او بخشش و خدا
نابودخواهدشد بود.شیطان،آنمتهمکننده،درنهایت
نجات ایمانداران همه که حالی در ،)10:12 )مکاشفه

خواهندیافت)یوحنا16:3(.
3:2خداباآتشوآزمایشهایبزرگیهودارامجازات
کرد،اماقبلازآنکهکاماًلنابودشوند،ایشانرانجات

داد.
ما که میدهد نشان بهوضوح زکریا رؤیای  3:4-2
رحمتخداراچگونهدریافتمیکنیم.ماخودمانقادر
بهانجامکارینیستیم.خداپیشقدممیشودولباسهای

کثیفما)گناهان(رامیکَند،وبهماجامهنووپاک
میپوشاند)لباسعدالتمسیح؛2قرنتیان21:5؛نگاهکنید
بهتوضیحاتیکهدرمتندادهشدهاست؛مکاشفه8:19(.
تنهاکاریکهمابایدانجامدهیمایناستکهتوبهکنیم
نماییم.وقتیشیطانمیکوشد ازخداطلببخشایش و
شماراواداردکهاحساسکثیفیوبیلیاقتیکنید،به
خاطربیاوریدکهجامهپاکعدالِتمسیحشماراالیق

میسازدوبهخدانزدیکمیکند.
به رو این از نداشت، وجود کهانتی تبعید در  3:7-5
محضبازگشتبهکشور،کهانتبایدبهوضعیتاولباز
میگشت.نامیهوشع)کهنامهاییوشعوعیسیاَشکالی
ازآناست(،بهمعنای»یهوهنجاتمیدهد«میباشد.این
یهوشعرانبایدبایوشع،جانشینموسیاشتباهکرد.درهر
حال،همیوشعجانشینموسی،وهمیهوشعکاهناعظم،

نمونهعیسیکههمانمسیحموعودباشد،بودهاند.
اعظم کاهن مقام به یهوشع رؤیا، این در  3:10-7
منصوبشد.یکیازوظایفکاهناعظم،تقدیمقربانی
درروزکفارهبرایرفعهمهگناهانمردمبود.کاهنبین
خداوقومواسطهبود.بنابراین،اونمایانگرمسیحموعود
بود)اشعیا1:11(کهقراربودشیوهارتباطخداباانسان



»اگرازقوانینمناطاعتكنیوهرآنچهبهتومیگویمانجامدهی،تورا
سرپرستخانةخودمیسازموبهتواجازهمیدهممثلاینفرشتههابهحضور
منبیایی.8اییهوشعكاهناعظموایهمةكاهنان،بهمنگوشدهید!شما
نشانهایهستیدازآنچهدرآیندهواقعخواهدشد:منخدمتگزارخودراكه
»شاخه«نامیدهمیشودخواهمآورد،9ودریکروزگناهاینسرزمینرا
رفعخواهمكرد.اینرامنبرآنسنگهفتپهلوكهمقابلیهوشعگذاشتهام

حکخواهمنمود.
10»هنگامیكهآنروزفرارسدهریکازشماهمسایةخودرادعوتخواهد

كردتابیایدودرزیردرختانانگوروانجیرتاندرصلحوصفابنشیند.«

زکریاچراغدانطالرامیبیند

فرشتهایكهبامنصحبتمیكرد،مرامثلشخصیكهخوابیدهباشد،4
بیداركرد.2سپسازمنپرسید:»چهمیبینی؟«

آن سر بر و دارد چراغ هفت كه میبینم طال از »چراغدانی دادم: جواب
روغندانیهستكهبوسیلههفتلولهایكهبهآنمتصلاستبهچراغها
روغنمیرساند.3همچنیندودرختزیتونمیبینمكهیكیدرطرفراست
ودیگریدرطرفچپچراغدانقراردارد.«4سپسازفرشتهپرسیدم:»ای

سرورماینهاچیستندوچهمعناییدارند؟«
5گفت:»نمیدانی؟«

گفتم:»نه،نمیدانم.«
10گفت:»اینهفتچراغنشانهایهستندازچشمانخداوندكههمهجایدنیا

رازیرنظردارند.«
11سپسپرسیدم:»آندودرختزیتوندوطرفچراغدان12وآندوشاخة

زیتونكناردولولةطالكهازآنهاروغنمیریزد،چههستند؟«
13گفت:»نمیدانی؟«

گفتم:»نه،نمیدانم.«

3:8
اش2:4؛18:8؛1:11؛
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ار15:33

حز11:12؛24:24
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3:8
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1پاد25:4
میکا4:4
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میکا4:4

4:2
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24-17:37

زکر2:5
مکا5:4

4:2
خرو31:25و37؛
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راتمامًاتغییردهد)عبرانیان8:10-14بهتفصیلدراین 
بارهتوضیحمیدهد(.عیسی،مسیحموعود،کاهناعظم
بودکهخودشرابرایقربانییکباربرایهمهتقدیم
کردتاگناهانهمهرابردارد.درایننظامجدید،هر
مسیحی،کاهنیاستکهزندگیمقدسوپاکبهخدا

تقدیممیدارد)1پطرس9:2؛مکاشفه10:5(.
3:8و9اینآیاتصدهاسالبعد،بهوسیلهعیسیمسیح
که»بنیاد«نیزنامیدهشده)1قرنتیان11:3(،تحققیافت.
خدافرمود:»دریکروزگناهاینسرزمینرارفعخواهم

کرد«؛اینوعدهدرعیسیمسیحجامهعملپوشید،در
اوکه»یکبارجانخودرادرراهماگناهکارانفدا
.)18:3 )1پطرس بیاورد« خدا بهحضور را ما تا کرد
بزدایید. را گناهانتان خودتان تالش با نمیتوانید شما
بایدبهخدااجازهدهیدکهازطریقمسیحگناهانتانرا

بردارد.
و سلطنت در کس هر که میدهد وعده خدا  3:10
ملکوتمسیح،خانهایازآنخودخواهدداشت)همچنین

ر.ش.میکاه4:4(.اینمظهرصلحوکامیابیاست.



14آنگاهاوبهمنگفت:»آنهانشانةدومردیهستندكهخداوند،مالکتمامی
جهان،آنهارابرگزیدهومسحكردهتااوراخدمتكنند.«

6سپسفرشتهگفت:»ایناستآنچهخداوندقادرمتعالبهزروبابلمیگوید:
نهبهقدرت،نهبهقوت،بلكهبهروحمن.هرچندضعیفوناتوانباشید،ولی
بهیاریروحمنموفقخواهیدشد.7ایزروبابل،اینكوهمشكالتدربرابر
توفروخواهدریختووقتیتوآخرینسنگبنایخانةمراگذاشتی،مردم

فریادخواهندزد:بركتخداوندبرآنباد!«
8پیامدیگریازجانبخداوندبرمننازلشد.9اوگفت:»دستهایزروبابل
این وقتی كرد. خواهد تمام را آن وی دستهای و نهاد بنیاد را خانه این
كارانجامشودآنگاهقوممنخواهنددانستكهمنتورافرستادهام.10هر
چندمردمازاینكهدركاربنایخانةمنپیشرفتچشمگیریحاصلنشده

دلسردند،اماوقتیزروبابلرامشغولكارببینند،امیدوارخواهندشد.«

زکریاطوماریرادرحالپروازمیبیند

باردیگربهآسمانچشمدوختموطوماریرادرحالپروازدیدم.5
2فرشتهازمنپرسید:»چهمیبینی؟«

جوابدادم:»طوماریمیبینمبطولدهمتروعرضپنجمتركهدرحال
پروازاست.«
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او  بود. یهودا حاکم زکریا زمان در زروبابل  4:6
مسؤولیتبازسازیخانهخدادراورشلیمرابرعهدهداشت
)َحجَـّی1:1؛23:2(.وقتیَحجَـّیوزکریاینبیمردمرا
ازنظراخالقیوروحانیتشویقمیکردندتاکارهایخانه
خداراازسرگیرند،زروبابلدیدکهکارباموفقیتپیش
میرود.همینکهکارتمامشد،ایندونبیزروبابلرا
تشویقکردندواورااززمانیآگاهساختندکهدلسردی

روحانیوظلمبیگانانتاابدبرداشتهخواهدشد.
4:6بسیاریازمردممعتقدندکهبرایآنکهشخصدر
ایندنیابتواندبهحیاتخودادامهدهد،بایدخشن،قوی،
»هر میفرماید: خدا اما باشد. بیرحم و انعطافناپذیر،
چندضعیفوناتوانباشید،ولیبهیاریروحمنموفق
خواهیدشد.«فقطبهواسطهروحالقدساستکهمیتوان
کارهاییباارزشجاودانیانجامداد.تبعیدیهایبازگشتی
واقعًاضعیفبودندزیرادشمنانشانآنهارابهستوهآورده
وناامیدوناتوانکردهبودند.امادرعمل،آنهاخدارادر
کنارخودداشتند!وقتیبرایخدازندگیمیکنید،تصمیم
بگیریدکهبهقوتیاتواناییهایخودمتکینباشید،بلکه

بهخدامتکیباشیدوبهقدرتروحاوکارکنید!

4:9خانهخدادرسال516ق.م.تکمیلشد.
4:10بسیاریازیهودیاِنسالخوردهچونپیبردندکه
معبدجدیدبهبزرگیوزیباییمعبدنخستیننخواهدبود،
بهمعنی همیشه بودن زیباتر و بزرگتر اما شدند. دلسرد
بهتربودننیست.کاریکهشمابرایخداانجاممیدهید،
شایدکوچکوبیاهمیتبهنظربرسد؛اماخداازانجام
»بزرگ«. کار انجام از نه میشود، شاد کار»درست«
درکارهایکوچکیکهمیتوانیدبرایخداانجامدهید،
وفادارباشید.درهرمرحلهایکههستید،ازهمانجاشروع
کنید،وکاریراکهازدستتانبرمیآیدانجامدهید،و

نتیجهرابهخدابسپارید.
4:14دومرِدمسحشدهشایدیهوشعوزروبابلباشندکه
برایاینکارخاصوقفشدند.همچنینتوجهکنیدکه
درمکاشفه4:11،دونبی)شاهد(برایپیشگوییبرای
ملتهادرزمانرنجومصیبتظهورمیکنند.آنهابهقتل

خواهندرسید،امادوبارهزندهخواهندشد.
5:1-11مجازاتطوماردرحالپروازدرموردکسانی
بودند، گذاشته پا زیر را خدا شریعت که شد اِعمال
بهخصوصازطریقدزدیودروغگویی.زندرونبشکه



3گفت:»اینطومارلعنتهایخدارادربرداردوآنهارابهسراسرجهانمیبرد.

نوشتةرویآننشانمیدهدكهتمامدزدانودروغگویانمحكومبهمرگ
هستند.«4خداوندقادرمتعالمیفرمایدكهاینلعنتهارابهخانةكسانیكه
دزدیمیكنندوآنهاییكهبهناماوقسمدروغمیخورند،میفرستدتابر

خانهشانقراربگیردوآنرابكلینابودكند.

زکریابشکهایرادرحالپروازمیبیند
5فرشتهباردیگرظاهرشدوگفت:»باالرانگاهكن.چیزدیگریدرحال

پروازاست.«
6پرسیدم:»آنچیست؟«

جوابداد:»یکبشكةبزرگاست.اینبشكهپراستازگناهانیكهسراسر
زمینرافراگرفتهاند.«

7ناگهانسرپوشسنگینسربیبشكهكناررفتومنتوانستمزنیراكهدر
بشكهنشستهبودببینم!

8فرشتهگفت:»آنزننشانةفسادوشرارتاست.«آنگاهزنرابهداخل
بشكههلدادودوبارهسرپوشسربیرارویآنگذاشت.

9سپسدوزندیگردیدمكهبالهاییشبیهبالهایلکلکداشتندوپروازمی
كردند.آنهاآمده،بشكهرابرداشتندوپروازكنانباخودبردند.

10ازفرشتهپرسیدم:»بشكهراكجامیبرند؟«
11جوابداد:»آنرابهبابلمیبرندتاجایگاهیبرایآنبسازندوبشكهرا

درآنقراردهند.«

زکریاچهارعرابهمیبیند

دریکرؤیایدیگرچهارعرابهدیدمكهازمیاندوكوهمسیبیرون6
آمدند.2عرابةاولبوسیلةاسبهایسرخ،عرابةدومبوسیلةاسبهایسیاه،
3عرابةسومبوسیلهاسبهایسفیدوعرابةچهارمبوسیلةاسبهایابلقكشیده

میشدند.
4ازفرشتهپرسیدم:»ایسرورم،اینهاچههستند؟«
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دادکه  نشان اینرؤیا اینرو از بود،و مظهرشرارت
شرارتنهتنهابهشدتمجازاتخواهدشد)رؤیایطومار
درحالپرواز(،بلکهبهفراموشینیزسپردهخواهدشد

)رؤیایزندرونبشکه(.
زن بهوسیله که گونه )آن گناه و شرارت  5:11-9
بازنمودیافتهاست(ازاسرائیلزدودهشد.روزیگناهاز
تمامدنیازدودهخواهدشد.وقتیعیسیمسیحسلطنت

کـند،همهگناهــانازبینخواهدرفتومـردمدرامـن
وامـانزندگیخواهندکرد.هنگـامیکهعیسیمسـیح
جـانسپرد،قدرتومجــازاتگناهرابرداشـت.وقتی
بهاواتکامیکنــیمتاماراببخشد،اوجریمهگناهمارا
برمیداردوقدرتچیرگیبرگناهرابهمامیبخشد.
آنگاهکهاوبازگردد،حضورگناهراازدنیادورخواهد

ساخت.



5جوابداد:»اینهاچهارروحآسمانیهستندكهدرحضورخداوندتمامی

زمینمیایستندواینکبرایانجامفرماناوبهحركتدرآمدهاند.6اسبهای
سرخبطرفشرق،اسبهایسیاهبطرفشمال،اسبهایسفیدبطرفغربو

اسبهایابلقبطرفجنوبخواهندرفت.«
7اسبهابیتابیمیكردندكهحركتكنندودرسراسرزمینبگردند.خداوند
فرمود:»برویدوگشتخودراآغازكنید.«پسآنهاراهافتادندوتمامزمین

راگشتند.
8آنگاهخداوندمرااحضاركردوفرمود:»آنهاییكهبهسرزمینشمالرفتند،

حكممرااجراكردهخشممرادرآنجافرونشاندند.«

2ـسخنانتشویقآمیززکریا
تاجگذارینمادینیهوشع

9درپیامیدیگرخداوندبهمنفرمود:10و11»حلدای،طوبیاویدعیاازطرف
یهودیانتبعیدشدهدربابل،هدایاییازطالونقرهآوردهاند.هدایاراازآنها
بگیروبهخانةیوشیا)پسرصفنیا(برووباآنهاتاجیبساز.سپستاجرابرسر
یهوشع)پسریهوصادق(كاهناعظمبگذار.12بهاوبگوكهخداوندقادرمتعال
چنینمیفرماید:»تونمونهایهستیازآنمردیكه»شاخه«نامیدهمیشود.
اوازجاییكههستجوانهخواهدزدوخانةخداوندرابازسازیخواهدكرد.
13اوستآنكهخانةخداوندرابنامیكندوازشكوهپادشاهیبرخوردارمیشود.
اودرمقامكاهنوپادشاهحكمرانیخواهدكرد،وبینایندومقامهماهنگی
كاملخواهدبود.«14سپس،اینتاجرابعنوانهدیهایازطرفحلدای،طوبیا،

یدعیاویوشیادرخانةخداوندبگذارتایادگاریباشد.«
15مردمیكهدرجاهایدوردستزندگیمیكنند،خواهندآمدودربازسازی
خانةخداوندكمکخواهندكرد؛آنگاهخواهیددانستكهخداوندقادرمتعال
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6:8زکریاگفتکهاجرایحکممجازات،خشمخدا 
رافرونشاندهاست.خداازگناهوازبدکارانخشمگین
است)مزمور11:7(،وخشماودرمجازاتتجلیمییابد.
مادوستداریمبیشتربهمحبتورحمتخدافکرکنیم،
اماخشمومجازاتنیزجزئیازصفاتعادلهاواست.اگر
درزندگیتانگناهیاعترافنشدهیاعادتگناهآلودی
دارید،بهآناعترافکنیدوازآندستبشویید.اعتراف
رحمتخداراجاریمیسازد،اماامتناعازتوبهبهمنزله

دعوتازداوریومجازاتاواست.
6:9-15اینرؤیادربارهمسیحموعوداست،کسیکه
درآِنواحد،همپادشاهبودوهمکاهن.درزمانسلطنت

پادشاهانوبههنگامتبعید،دوشخصبریهوداحکومت
و بود، قوم سیاسی رهبر که پادشاه یکی میکردند،
دیگریکاهناعظمکهرهبرمذهبیایشانبود.پادشاهان
وکاهناناغلبفاسدبودند.مقصودخدااینبودکهکسی
ظهورخواهدکردکهدرآِنواحد،عهدهدارهردومنصب
کاهنی، منصب هم و پادشاهی منصب هم بود، خواهد
کهتلفیقشاندرآنزمانغیرمحتملبود.قراربوداین
پادشاه-کاهن،یعنیمسیحموعود،همبرقومخداحکومت

کندوهمبرقلبکسانیکهبهاوایمانمیآورند.
6:15بعضیازوعدههایخداشرطیاست،یعنیدریافت
خدا خانه بازسازی است. او از اطاعت به مشروط آنها



مرانزدشمافرستادهاست.اینهنگامیاتفاقخواهدافتادكهشماازخداوند،
خدایخویشكاماًلاطاعتكنید.

مردمتشویقمیشوندکهعادلورحیمباشند

درسالچهارمسلطنتداریوشپادشاه،درروزچهارمازماهنهمیعنی7
ماهكیسلو،خداوندپیامدیگریبهمنداد.

2یهودیانشهربیتئیل،گروهیازمردانخودرابهسرپرستیشراصرورجم
ملکبهخانةخدافرستادندتاازخداوندطلببركتنمایند3وازكاهنانو
انبیابپرسندكهآیابهروزهوسوگواریخوددرماهپنجمادامهبدهند،چنانكه

دراینسالهااینكارراكردهاند،یانه.
4خداوندقادرمتعالبهمنفرمودكهاینجوابرابهآنهابدهم:5»بهقوم

وكاهنانبگوییدكهدراینهفتادسالیكهدرماههایپنجموهفتمروزه
نیزهنگام نبود.6اكنون برایخاطرمن میگرفتندوسوگواریمیكردند،
و خوردن بفكر فقط بلكه نیستند، من فكر به مقدس، عیدهای برگزاری
نوشیدنوسرگرمیخودشانهستند.7همینهشداررامنسالهاقبلوقتی
هنوزاورشلیمامنوآبادبودوشهرهایمجاوروجنوبآننیزمسكونی

بودند،توسطانبیابهگوشقومرساندم.«
8و9سپسخداوندقادرمتعالبهزكریافرمودكهاینپیامرابهایشانبدهد:
»نسبتبهیكدیگردرستكاروباانصافورحیمومهربانباشید.10ازظلم
برای و بردارید دست فقیر و غریب افراد و یتیمان و بیوهزنان به كردن
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مستلزماطاعتدقیقبود.خداتاوقتیازقوممحافظت 
میکردکهازاواطاعتکنند.اطاعتگاهبهگاهکهناشی
ازبیمیلییاتعهدناقصاست،بهدریافتبرکتنخواهد
انجامید.بسیاریازبرکاتخدادرنتیجهاطاعتمداومما
حاصلمیگردد.نااطاعتیبیثباتنمیتواندبرکتثابت

بهوجودآورد.
پادشاه،سال داریوش 7:1ببچهارمینسالسلطنت
518ق.م.بود.بهمدت70سالبودکهمردمدرمردادماه
اکنونکه اما میگرفتند. روزه اورشلیم ویرانی یاد به 
اورشلیمدرحالبازسازیبود،بهخانهخداآمدندتااز
اوبپرسندکهآیامیبایستاینروزهساالنهراکماکان
برگزارکنندیانه.خدابهطورمستقیمبهسؤالآنانپاسخ
نداد،بلکهبهایشانفرمودکهرفتارشانمهمترازمناسک
میخواست، قومش از او که آنچه میباشد. مذهبیشان

درستکاریدرشغلشانودستگیریازمستمندانبود.
7:5-7مردماسرائیلعالقهقلبیخودرابهخداازدست

دادهبودند.زکریابهایشانگفتکهآنهامناسکمذهبی
همچونروزهیااعیادمقدسرابهجامیآورند،بیآنکه
نگرشدرستیدربارهتوبهیاعبادتداشتهباشند.آنهااین
مناسکرابدونتفکربهخدابهجامیآوردند.انگیزهشما
ازرفتنبهکلیسا،یادعاکردن،یامشارکتباایمانداران
بهخاطر یا ازرویعادتچنینمیکنید؟ آیا چیست؟
سودیکهازاینکارهاعایدتانمیشود؟خدامیفرماید

کهعبادتبدوناشتیاققلبیبهاوبینتیجهاست.
که میخواهد قومش از و است عادل خدا  7:10-8
سازند. منعکس زندگیشان در را او راستی و عدالت
انتظاردارد ازقومش بهزکریامیفرمایدکه اینجاخدا
نگیرند؛ رشوه )2( باشند؛ منصف و درستکار )1( که:
)3(رحیمومهربانباشند.اینانتظاراتدرموردعدالت
وانصافچنداندشواربهنظرنمیرسد،اماآیامادرهمه
اعمالمان،کوچکوبزرگ،اینچنینمنصفوعادلو

درستکارهستیم؟



یكدیگرتوطئهنچینید.11اجدادشمابهاینپیامگوشندادند.آنهاسرپیچی
نمودهگوشهایخودراگرفتندتاصدایمرانشنوند.12دلهایخودرامثلسنگ،
سختكردندونخواستنددستوراتیراكهمنباروحخودبوسیلةانبیاءگذشته
بهایشاندادهبودمبشنوند.بههمیندلیلبودكهخشمعظیمخودراازآسمان
برایشاننازلكردم.13منفریادبرآوردمولیآنهاصدایمرانشنیدهگرفتند.
ندادم. ایشانگوش دعای به برآوردند فریاد من بسوی آنها وقتی نیز من
14همچونگردبادآنهارادرمیانقومهایدورپراكندهساختم.دشمنسرزمین

آبادشانراچنانویرانكردكهحتییکنفرنیزدرآنباقینماند.«

یهودابرکتخواهدیافت

باردیگرپیامخداوندقادرمتعالبرمننازلگردید:8
2»ازآنچهكهدشمنانبرسراورشلیمآوردهاندبسیارخشمگینهستم،
زیرامناورشلیمرادوستدارم.3اكنونبهسرزمینخوداورشلیمبازمیگردم
»كوه خداوند كوه و امین« »شهر اورشلیم، و میشوم؛ ساكن آنجا در و

مقدس«نامیدهخواهدشد.
4»اورشلیمباردیگرآبادخواهدشدومردانوزنانپیرعصابهدستبازدر
میدانهایشهرخواهندنشست،5وكوچههایآنازبچههاییكهسرگرمبازی

هستندپرخواهدشد.
6»اینشایدبرایشماكهبازماندگانقومهستیدباوركردنینباشد،ولیانجام
آنبرایمنكارآسانیاست.7مطمئنباشیدكهمنقومخودراازمشرق
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7:12زکریابهمردمتوضیحدادکهاجدادشاندلخود 
رانسبتبهخداسختکردندوازاینروموردغضب
اوواقعشدند.هرگناهیکهبرایدومینبارتکرارشود،
طبیعیتربهنظرمیرسد؛چوندلمانسختمیشود،تکرار
بارکهخطا هر مینماید. آسانتر بعدی دفعات در گناه
عمل از امتناع یا خدا هشدار به بیاعتنایی میورزید،
کردنبهآن،قلبشماراسختترمیسازد.زکریاحالتی
راکهدرنتیجهتکرارگناهایجادمیشود،بهمادهسختی
ماده آن میشناختند: را آن یهودیان که میکند تشبیه
سختسنگبود.کالمخدارابخوانیدوآنرادرزندگی
خودپیادهکنید.حساسیتنسبتبهکالمخداوتسلیمبه
آنمیتواندقلبشمارانرمکندوبهشمااینامکانرا

بدهدکهخداپسندانهزندگیکنید.
8:3روزیمسـیحبرجهانفرمانخواهدراند.درآنجاهمه
مردمبااوزندگیخواهندکرد.اینحقیقتماراتشویق

میکــندکهچشمانتظـارسلطنتمسـیحموعودباشیم.
8:4و5درشرایطسخت،سالخوردگانوخردساالنپیش

ازدیگرانلطمهمیبینندوازمیانمیروند.اماتعدادهردو
گروهدراینرؤیازیاداستوآنهاخیابانهایشهررابا
فعالیتهایعادیوروزمرهشانپرکردهاند.ایننشانهای

استازصلحوسعادتکاملدرجهاننوینخدا.
8:6بازماندگانگروهکوچکیازتبعیدیهابودندکه
ازبابلبازگشتهبودندتااورشلیموخانهخدارابازسازی
کنند.ایشانبرایبقایخودتالشفراوانمیکردند،اما
نومید اثرمخالفتهایهمسایگانمتخاصمدلسردو در
خدا روزی که بود سخت حقیقت این باور میشدند.
خودشازاینشهرفرمانخواهدراندوسرزمینایشاناز

صلحوفراوانیعظیمبرخوردارخواهدشد.
خدا برای مینماید، غیرممکن ما برای که آنچه  8:6
آساناست.وقتیخدانجاتاورشلیمراپیشگوییمیکرد،
اینحقیقترابهزکریایادآورشد.خدایماقادرمطلق
است؛اومیتواندهرکاریانجامدهد!وقتیباکارهایا
وضعیتهایظاهرًاغیرممکنمواجهمیشوید،بهیادداشته
باشیدکه»نزدخداهمهچیزممکناست!«)متی26:19(.



ومغربوهرجاییكهپراكندهشدهباشندنجاتمیدهم8وآنهارابرمی
گردانمتادركمالامنیتدراورشلیمساكنشوند.آنهاقوممن،ومنخدای

آنهاخواهمبودوباعدالتوراستیبرآنهاحكمرانیخواهمكرد.
9»حال،دستبهكارشویدوبادلگرمیكاركنید،زیراازهنگامیكهپی
ریزیخانةخداراشروعكردید،انبیاباسخنانخودپیوستهشماراتشویق
كردهاند.10قبلازآن،فقروناامنیهمهجارافراگرفتهبودومردمدشمن
بازماندگانقومهستیدبركت بهشماكه اینکمن بودند،11ولی یكدیگر
خواهمداد؛12بطوریكهدرصلحوآرامشكشتوزرعخواهیدكردو
محصولفراوانبهدستخواهیدآورد.درختانانگورازمیوهپرخواهندشد
بازماندگان نصیب بركات این تمام بارید. فراوانخواهد باران زمین بر و
كسی میخواستند دیگر قومهای مردم وقتی گذشته 13در شد. خواهد قوم
و فقیر اسرائیل و یهودا مثل هم تو كند »خدا میگفتند: كنند، نفرین را
درماندهشوی!«ولیدیگراینطورنخواهدبود،چونمنشمارانجاتداده،
بهشمابركتخواهمبخشید؛وآنهاپسازاینخواهندگفت:»خداكند
مثلیهوداواسرائیلخوشبختوسعادتمندشوی!«پسنترسیدومأیوس
نشوید،بلكهدستبكارشدهخانةخدارابازسازیكنید!14و15اگرچنینكنید،
بهشمابركتخواهمداد.وقتیپدرانشمامرابهخشمآوردند،آنچهگفتم،
كردم.گفتمآنهارامجازاتخواهمكردوهمینكاررانیزانجامدادم.پس
وقتیمیگویمشمارابركتمیدهم،بدانیدكهحتمًابركتخواهمداد.پس
نترسید!16اماوظیفةشماایناست:راستگووباانصافباشیدوباهمهباصلح
وصفارفتاركنید.17درفكراذیتدیگراننباشیدوقسمدروغنخورید،چون

منازاینكارهانفرتدارم.«

8:8
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8:8
زکر10:10

8:9
عز1:5؛14:6

8:9
عز1:5؛14:6

8:10
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8:14
ار28:4؛14-11:29

میکا13-10:4

8:14
ار28:4؛14-11:29
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8:8اینوعدهبخشایشواتحادبهتمامیقومخدادر 
هرجاکهباشندمربوطمیشود،نهفقطبهیهودیان)در
موردوعدهخاصخدابهیهودیان،ر.ش.خروج6:6و7؛

تثنیه4:6بب؛روتفصل1؛ارمیا33،1:31(.
خدا خانه روی که را کارگرانی میبایست خدا  8:9
رو این از دهد. قرار فشار تحت کمی میکردند، کار
فرمود:»دستبهکارشویدوبادلگرمیکارکنید...انبیا
باسخنانخودپیوستهشماراتشویقکردهاند.«مابایدبه
آنچهکهخدامیگویدگوشفرادهیم؛اماهمینکهاو
مقدماتکاررافراهمآورد،باید»دستبهکارشویمو

بادلگرمیکارکنیم.«
8:13-15بیشاز15سالبودکهخداوانبیایاومردم
اتمام به را خدا خانه بازسازی که میکردند تشویق را
رؤیاهایی با را آنها خدا دیگر بار یک حال، برسانند.

دربارهآیندهتشویقمیکند.مابهدالیلمتعددوسوسه
میشویمکهازسرعتکارخودبکاهیم،دالیلینظیراینها:
مردمواکنشالزمرانشاننمیدهند؛ازنظرجسمانییا
عاطفیفرسودهمیشویم؛کارکنانماهمکارینمیکنند؛
کاْرناخوشایندوفوقالعادهسختاستیاارزشاینهمه
تالشراندارد.وعدههایخدادربارهآیندهبایدهماکنون
باعثتشویقماگردد.خدامیداندنتایِجکاِرسختما
چهخواهدبود؛بنابرایناومیتواندچشماندازیبهمابدهد

تامارابهادامهکارترغیبکند.
8:14-17خداوعدهدادکهبهقومشپاداشهایپربهایی
بدهدواطمیناندادکهباوجودمجازاتها،تصمیمشرا
تغییرنخواهدداد.امااینرانیزگفتکهایشانوظیفهای
دارندکهبایدبهآنعملکنند.خداوفادارخواهدبود،
امامانیزمسؤولیتهاییداریم:راستگوومنصفباشیم



18پیامدیگریازجانبخداوندقادرمتعالبرمننازلشد:19»روزههاوایام
سوگواریایكهدرماههایچهارم،پنجم،هفتمودهمبرگزارمیكردیدبه
پایانخواهندرسیدواینمراسمبهاعیادشادوپرنشاطتبدیلخواهندشد!
پسشمانیزازاینببعدراستیوصلحرادوستبدارید.20و21مردمانبسیاری
ازممالکجهانبرایزیارتبهاورشلیمهجومخواهندآوردتادرایناعیاد
شركتكنند.مردمیکشهربهشهردیگررفتهخواهندگفت:»مابهاورشلیم
بركت طلب متعال قادر خداوند از برویم تا بیایید ما با هم شما میرویم.
كنیم.«22آری،بسیاریازمردم،وحتیملتهایبزرگبهاورشلیمنزدخداوند
قادرمتعالخواهندآمدتااوراعبادتنمودهازاوطلببركتكنند.23درآن
روزهادهنفرازقومهایمختلفدستبهدامنیکنفریهودیشدهخواهند

گفت:مارانیزباخودببرچونمیدانیمخداباتوست.«

بـپیغامهاییکهپسازتکمیلخانهخدادادهشد
)9:1ـ14:21(

بعدازآنکهخانهخداتکمیلشد،زکریاپیشگوییهایمتعددیدربارهآیندهاسرائیلکرد
کهظهورعیسیمسیحوبازگشتاوراتوصیفمیکند.اینکتاببیشازتمامکتب
انبیایکوچکحاویمطالبیدربارهشخصمسیح،کاراو،وجاللآیندهاومیباشد.
پادشاهاسرائیلخواهدآمد،اماقومشاوراردخواهندکرد.ایشانبعدًاتوبهکرده،
بهسویخدابازخواهندگشت.پادشاهیکهمیآیدپادشاهمااست.باشدکهوقتیاورا

رودررومالقاتمیکنیم،وفاداروپاکباشیم.

دشمناناسرائیلمجازاتخواهندشد

قوم9 فقط نه او چون است، نموده اعالم را قومها مجازات خداوند
اسرائیلرازیرنظردارد،بلكهمراقبهمةقومهایجهاننیزمیباشد.
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ازخدا  بادیگراندرصلحوصفازندگیکنیم.اگر و
انتظارداریدکهبهسهمخودعملکند،حتمًاسهمخود

رابهجاآورید.
8:20-22زمانیخواهدآمدکهجشنوشادیجانشین
روزهبرایگناهانخواهدشد.مردمازتمامیمللخدا
راپرستشخواهندکردوبرکتوکمکاوراخواهند

طلبید.در11:2و12نیزاینوعدهدادهشدهاست.
8:23درگذشته،مردماورشلیماغلبنیشتندتمسخرهای
ملتهایدیگرراتحملکردهبودند.شهرمورداحترام
نبود؛شهروندانشآنقدرگناهکردهبودندکهخدااجازه
داددشمنانْایشانرالگدمالکنند.امازکریامیگویدکه

عاقبتاورشلیممکانمقدسیخواهدشدکهدرسرتاسر
دنیابسیارمورداحترامخواهدبودزیرامردمآننگرش
خودرانسبتبهخداتغییرخواهندداد.مردمازسایراقوام
خواهنددیدکهچطورخدابهقومشبهخاطروفاداریشان
پاداشدادهاستوآرزوخواهندکردکهدربرکاتعظیم

ایشانسهیمشوند.
9:1-17ششفصلآخرکتاب،دوپیغاماستکهدر
اواخرزندگیزکریادادهشد؛آنهابهظهورمسیحموعود
وبازگشتاواشارهدارند.برخیازاینپیشگوییهاپیش
ازظهورمسیحاحتمااًلبهوسیلهاسکندرکبیرتحققیافت؛
وبرخینیزبههنگامبازگشتمسیحتحققخواهدیافت.



اوحدراخ،دمشقوحماتراكهدرنزدیكیدمشقاستمجازاتخواهد
امان در او مجازات از مهارتشان وجود با هم وصیدون حتیصور كرد.
نخواهندماند.3هرچندصوربرایخوداستحكاماتیساختهوآنقدرثروت
جمعكردهكهنقرهوطالبرایاوچونریگبیاباناست،4ولیخداوندهمة
اینچیزهاراازاوخواهدگرفت.استحكاماتشرابهدریاخواهدریختواو

رابهآتشكشیدهباخاکیكسانخواهدكرد.
5وقتیاشقلوناینواقعهراببیندوحشتزدهخواهدشد.غزهازدردبهخود
خواهدپیچیدوعقرونازترسخواهدلرزید،زیراوقتیببینندصورقادر
غزه رفت. خواهد برباد امیدشان بگیرد، را دشمنان پیشروی جلو نیست
شكستخواهدخوردوپادشاهشكشتهخواهدشد،واشقلونبكلیازبین

خواهدرفت.
بیگانگان دست به فلسطینیها ثروتمند شهر »اشدود، میفرماید: 6خداوند

با كه را قربانیهایش و او دهان از را حرام گوشتهای 7من افتاد. خواهد
خونمیخورد،ازمیاندندانهایشبیرونخواهمكشید.فلسطینیهاییكهباقی
بمانندمراعبادتخواهندكردوبعنوانیكیازطوایفیهودادرمیانقوم
منپذیرفتهخواهندشد.فلسطینیهایعقروننیزبهقوممنخواهندپیوست،
همانطوركهیبوسیهاسالهاپیشاینكارراكردند.8مندراطرافسرزمین
خودنگهبانیخواهمدادتاازورودسپاهیانمهاجمبهخاکاسرائیلجلوگیری
كنم.بدقتحركاتدشمنرازیرنظرمیگیرمواجازهنمیدهمستمگران

بیگانهباردیگرسرزمینقوممراموردتاختوتازقراردهند.

آمدنپادشاه
9»ایقوممن،شادیكنیدوازخوشحالیفریادبرآورید،چونپادشاهتان
نزدشمامیآید!اونجاتدهندهایپیروزمنداستوبافروتنی،سواربركّره
االغیمیآید!10مناسبهاوعرابههایجنگیشماراازشماخواهمگرفت،و
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آنهاییکهبهاورشلیمظلمکردندمثلسوریه،فلسطین، 
آمد، خواهد موعود پادشاه شد. خواهند نابود فنیقیه، و
نخستبهشکلخدمتگزاریسواربرکرهاالغ،وبعددر

مقامحاکموداورقدرتمند.
9:8قرنهاپساززکــریا،آنتیوخوساپیفاِنسچهارم
در نـیز رومی سردار تیطس، کرد؛ تجـاوز اسرائـیل به
سال70م.خانهخداراویرانساخت.بنابراین،اینوعده
شـایدبسـتگیبهاطاعتمردمداشت.باوجوداین،روزی
خواهدآمدکهقومخدادیگرهرگزمجبورنخواهندشد

نگراندشمنانمتجاوزباشند)یوئیل17:3(.

اورشلیم به براالغ پیروزمندانهعیسیسوار 9:9ورود
این در وقوعش، از پیش سال 500 ،)11-1:21 )متی
پیشگویی این که همانگونه است. شده پیشگویی آیه
بههنگامظهورعیسیتحققیافت،پیشگوییهایمربوط
بهبازگشتاونیزقطعًاجامهعملخواهدپوشید.ماباید

برایبازگشتاوآمادهباشیم،زیرااومیآید!
نگاه دارند فاصله هم از که کوه دو به وقتی  9:10
میکنیم،آنهارانزدیکبههمیاحتیمتصلبهیکدیگر
میبینیم.اماوقتیبهآنهانزدیکمیشویم،میتوانیمببینیم
کهدرحقیقتبسیارازهمدورندوشایدهمدرهعمیقی



كمانهایجنگیتانشكستهخواهندشد،زیراپادشاهشمادرمیانتمامقومها
صلحبرقرارخواهدكرد.قلمروحكومتاوازدریاتادریاوازرودفراتتا
دورتریننقطةزمینخواهدبود.11بخاطرعهدیكهباشمابستموآنرابا
خونمهركردم،اسیرانشماراازچاههالكتخواهمرهانید.12ایاسیرانی
كهدرانتظارآزادیهستید،بهشهرامنخودبازگردید.امروزبهشماقول
میدهمكهسختیهاییراكهكشیدهایددوبرابرجبرانكنم!13اییهودا،تو
كمانمنوایاسرائیل،توتیرمنهستی.منشمارامثلشمشیرسربازی

شجاعبضدمردانیونانبهحركتدرمیآورم.«
14خداوندقومخودراهنگامجنگرهبریخواهدكرد.تیرهایشرامثلبرق

آسمانخواهدانداخت.خداوندشیپورجنگرابهصدادرخواهدآوردومانند
گردبادیكهازصحرایجنوببلندمیشود،بهجنگدشمنخواهدرفت.
15اوازقومخوددفاعخواهدكردوایشاندشمنانخودراشكستدادهزیر
پایخودلگدمالخواهندنمود.طعمپیروزیراخواهندچشیدوغریوشادی
سرخواهندداد.دشمنانخودراخواهندكشتوزمینراازخونآنهاپر
خواهندكرد.16و17درآنروزخداوند،خدایشانمثلچوپانیكهازگلةخود
محافظتمیكند،قومخودرانجاتخواهدبخشید.ایشاندرسرزمینخوبو
زیبایاومانندجواهررویتاج،خواهنددرخشیدوفراوانیمحصولوشراب

جوانانراشادابخواهدساخت.

اسرائیلویهوداگوسفندانگمشدههستند

درفصلبهارازخداوندبخواهیدبارانبباراند،زیرااوستكهابرها10
حاصلخیز مزارع، تا میباراند فراوانی به را باران و میفرستد را
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بینآنهاقراردارد.بسیاریازپیشگوییهایعهدعتیقنیز 
همینحالترادارند.آیه9باظهورعیسیمسیحبهوضوح
تحـققیافـت؛امااکنونمیتوانیمببینــیمکـهآیه10به
بازگشتاواشـارهدارد.درآنهنـگام،همهملتهاتسلیم
خواهد فرا را دنیا تمام او سلطنت شد. خواهند مسـیح
گرفت.درفیلیپیان9:2و10میخوانیمکههرزانوییدر
مقابلمسیحخمخواهدشدوهرزبانیخداوندیاشرا

اعتـرافخواهدکرد.
9:11درزمانعهدعتیق،قولوقرارهاباخونُمهریا
تضمینمیشد،همانطورکهامروزهمانامخودرازیر
قراردادهامینویسیموامضاءمیکنیم.پیمانقدیمباخون
قربانیهامهرمیشد؛اینکاربهخونمسیحاشارهداشت
کهدرتپهجلجتاریختهخواهدشد؛اینعملاودرحکم
امضایاوخواهدبودبرایتضمینوتأییدپیماننویِن

خداباقومش.ازآنجاکهخدابااینقومعهدیبستهبود،
ایشانراازچاههالکت،یعنیازتبعیدرهاییبخشید.

9:17-13افرایمنامدیگریاستبرایحکومتشمالی
اسرائـیل.پسازسلطنتسلیمان،حکومتمتحداسرائیل
بهحکومتشمالی)کهاسرائیلیاافرایمنامیدهمیشد(و
حکومتجنوبی)کهیهـودانامیدهمیشد(تجـزیهگردید.
طبقاینپیشگویی،همهاسرائیل،شمالوجنوب،روزی
متحدخواهدشد.قسمتاولاینفصلشرحمیدهدکه
جنگ از تا کرد خواهد کمک قومش به چگونه خدا
که میفرماید خدا آیات، این در حال کنند؛ اجتناب
هرگاهجنگاجتنابناپذیرباشد،بهقومشکمکخواهد
کرد.آیات14تا17شرحمیدهدکهیهودیانچگونهبر
یونانیهاپیروزخواهندشد.امااینتصویریمجازینیز

هستازپیروزینهاییقومخدابرشرارتدرآینده.



شوند.2بتهاوفالگیراننمیتوانندچنیندرخواستیرااجابتكنند.رؤیاهایی
و است محض دروغ میكنند تعبیر كه خوابهایی و میبینند فالگیران كه
باعثگمراهیمردممیشود.تسلیایكهآنهامیدهندبیفایدهاست.یهوداو
اسرائیلمثلگوسفندانگمشده،سرگردانوآوارهشدهاندزیرارهبریندارند

كهآنهاراهدایتكند.
3خداوندمیفرماید:»خشممنبركسانیكهبرشماحكومتمیكنندشعلهور

شدهاست.مناینبزهاینرراتنبیهخواهمكرد.منكهخداوندقادرمتعال
هستمآمدهامتاازگلةخودیهودامراقبتنمودهایشانراچوناسبجنگی،
نیرومندسازم.4ازمیانقبیلةیهودا،حكام،فرمانروایانوفرماندهانیبرخواهند
خاستتاقوممرارهبریكنند.5ایشانبادلیریدشمنانخودرامثلگل
كوچههالگدمالخواهندكردوآنهارادرجنگشكستخواهندداد،زیرا

منباایشانهستم.
برآنها اسرائیلرانجاتخواهمبخشید. 6»یهوداراتقویتخواهمكردو
آنهاطوری بازخواهمگرداند.وضعیت بهوطنشان را ایشان نموده رحمت
خواهدبودكهگوییهرگزایشانراترکنكردهام.منخداوند،خدایایشان
مثلجنگجویانیشجاع 7آنها اجابتخواهمكرد. را ایشان دعای و هستم
خواهندبود.دلشانچنانشادخواهدشدكهگوییمستشرابند.فرزندانشان
اینبركاترابهیادآوردهخوشحالخواهندشد.دلایشانازآنچهخداوند
انجامدادهاستشادخواهدگردید.8ایشانرافراخوانده،دورهمجمعخواهم
كرد.منآنهارانجاتخواهمدادوایشانمثلگذشتهزیادخواهندشد.9هر
چندایشانرامثلبذردرمیانقومهاپراكندهساختهام،ولیآنهادرآنجامرا
بهیادخواهندآورد.آنهابافرزندانشانزندهماندهبهوطنخودبرخواهند
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بتی  موفقیت یا قدرت،شهرت، پول، از ماگاه  10:2
میسازیموبعدانتظارداریمکهآنهابهماشادیوامنیت
ببخشند.اماایننوعبتهاقادرنیستندنیازهایماراتأمین
کنند،همانگونهکهبتهایسنگینمیتوانندبارانببارانند.
اینکار،برای بتهاچقدراحمقانهاست.بهجای به اتکا

آیندهتانبهوعدههایخداتکیهکنید.
10:4درمتناصــلی،اینآیهمسـیحموعودراسـنگ
زاویه)همچنینر.ش.اشعیا16:28(،میخ)همچنینر.ش.
)همچنین حاکم یا جنگی کمان و 23:22و24(، اشعیا
ر.ش.پیدایش10:49؛میکاه2:5(میخواند.اینمسیِح
موعود،قوی،استوار،پیروزمند،وقابلاعتمادخواهدبود،
ونیزپاسختماممشکالتاسرائیل.فقطدرمسیحموعود

همهوعدههایخدابهقومشتحققخواهدیافت.

10:6روزیخداتمامیقومشرامتحدخواهدساخت.
اینآیهازاتحادمجددیهودیانسخنمیگوید)همچنین
زیرا بود اندیشهشگفتآوری این .)10:31 ارمیا ر.ش.
ق.م. 722 سال از بعد اسرائیل شمالی حکومت اهالی
آنچناندرفرهنگهایدیگرجذبشدهبودندکهگردهم
آوردندوبارهآنهاازنظرانسانممکننبودوفقطخدا

میتوانستآنراعملیسازد.
10:6،12خداوعدهمیدهدکهقومشراتقویتبخشد،
و12:10نشانمیدهدکهاینقوتازخدااست.وقتی
رابطهنزدیکخودراباخداحفظمیکنیم،روحاومارا
قادرمیسازدکهعلیرغمموانع،ارادهاشراانجامدهیم.
وقتیازخدادورومنحرفمیشویم،ارتباطمابامنبع

قدرتقطعمیشود.



لبنان و بهزمینجلعاد و بازمیگردانم ازمصروآشور را 10آنها گشت.
میان از 11وقتی پرخواهندساخت. را آنسرزمین تمام ایشان و میآورم
دریایمشكالتعبورمیكنندمنامواجراكنارزدهاعماقدریاراخشک
خواهمكرد.آشورمغرور،پستخواهدشدومصرقدرتمند،قدرتخودرا

ازدستخواهدداد.«
قوی را آنها و میبخشم قومخود به را »قدرتخود میفرماید: 12خداوند

میسازموایشانازمنپیرویخواهندكرد.«

ایلبنان،دروازههایخودرابازكنتاآتش،درختانسروتورا11
تباه تمامیدرختانسروكه برای 2ایدرختانصنوبر، بسوزاند.
شدهاندگریهكنید.ایبلوطهایباشانزاریكنید،زیراجنگلعظیمنابود
شدهاست.3ایحاكمان،گریهوزاریكنید،زیراجاهوجاللشمابرباد
رفتهاست.غرشاینشیرهایژیانرابشنوید،چوندرةاردنپرشكوهشان

ویرانشدهاست.

دوچوپان
4خداوند،خدایمبهمنفرمود:»برووچوپانگوسفندانیباشكهقراراست

سربریدهشوند.5رهبرانشرور،قوممراخریدوفروشمیكنند.چوپانانشان
آنهارابابیرحمیمیفروشندومیگویند:»خداراشكر!ثروتمندشدیم!«و

خریدارانشانآنهاراخریدهسرمیبرندبدوناینكهمجازاتشوند.«
6خداوندمیفرماید:»مندیگربرمردماینسرزمینرحمنخواهمكرد،بلكه

میگذارمآنهادرچنگرهبرانشرورخودشانگرفتارشده،كشتهشوند.
رهبرانشرور،اینسرزمینرامبدلبهبیابانخواهندكردومنمانعكارشان

نخواهمشد.«
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10:10ایننحوهتوصیفدرموردبازگشتازمصرو 
آشور،شیوهاینمادینبرایبیاناینحقیقتبودکهمردم
باز شدهاند، پراکنده آنجاها در که کشورهایی همه از
خواهندگشت.مصروآشورخاطراتبردگیودوریاز

وطنرابهیادمیآَوْرد.
10:11»دریایمشکالت«بهدریایسرخاشارهداردکه
اسرائیلیهاباعبورمعجزهآساازآن،ازمصررهایییافتند.
وقتیاسرائیلیهایکباردیگرازمصروسایرسرزمینها
بازگردند،یکباردیگرقدرتمعجزهآسایخداازآنها

محافظتخواهدکرد.
که میخواهد زکریا از خدا پیغام، این در  11:17-1

وظایفدونوعچوپانرابهگونهاینمایشینشاندهد.
چوپاِننخستمیبایستنشاندهدکهخداچطورقومش
را)گوسفندانرا(رهامیکندزیراآنهااورا)چوپانشان
را(رهاکردهبودند.چوپاندوممیبایستنشاندهدکه
چطورخداقومشرابهچوپانانشریرمیسپارد)ر.ش.

حزقیال34(.
11:4خدابهزکریاگفتکهچوپانیگلهایرابرعهده
بگیردکهگوسفندانشرابرایگوشتشانپروارمیسازد.
گوسفنداننمایانگرمردمیبودندکهازحرصوتمایالت
شریرانهشانتغذیهمیشدندتاوقتیکهبرایداوریالهی

آمادهگردند.



7پسمندوعصایچوپانیدردستگرفتهیكیرا»فیض«ودیگریرا
»پیوند«نامیدموهمانطوركهبهمندستوردادهشدهبود،گلهراچرانیدم.8در
عرضیکماه،ازشرسهچوپاناینگلهآزادشدم؛ولیگوسفندانازمن

متنفرگشتندومننیزازدستآنهاخستهوبیزارگشتم.
9پسبهآنهاگفتم:»ازاینبهبعدچوپانشمانخواهمبود.آنكهمردنیاست
بگذاربمیردوآنكهكشتهشدنیاستبگذاركشتهشود.آنهاییهمكهباقی

میمانندبگذارهمدیگررابدرندوبخورند!«
نامداشتشكستمتانشاندهمكهخداوند 10آنگاهعصایمراكه»فیض«
عهدیراكهباآنهابستهبودشكستهاست.11پسدرهمانروزعهدشكسته
شد.آنگاهكسانیكهگوسفندانراخریدوفروشمیكردندوبهمنچشم
دوختهبودند،متوجهشدندكهخداوندبوسیلةكاریكهمنكردمپیامیبه

آنهامیدهد.
12منبهآنهاگفتم:»اگرمایلید،مزدمرابدهید.«

پسباسیتكهنقرهمزدمرادادند.
13خداوندبهمنفرمود:»اینمبلغهنگفتیراكهدرمقابلارزشتبهتودادند،

نزدكوزهگربینداز!«
پسمنآنسیتكهنقرهراگرفتموآنرادرخانةخداوندنزدكوزهگر
انداختم.14سپسعصایدیگرمراكه»پیوند«نامداشتشكستمتانشاندهم

كهپیوندبرادریبینیهوداواسرائیلشكستهشدهاست.
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11:7زکریادوعصایچوپانیگرفتوآنهارافیض
وپیوندنامید.اواولی)یعنیفیض(راشکستتانشان
دهدعهدخداباقومشکهازرویفیضاوبستهشدهبود،
شکستهشدهاست.دومی)یعنیپیوند(رانیزشکستتا
نشاندهدپیوندبرادریبینیهوداواسرائیلشکستهشده

است)14:11(.
11:8هویتسهچوپانبدمعلومنیست،اماخدامیدانست
کهآنهابرایچوپانیقومشمناسبنیستند،وازاینرو
آنهارابرکنارکرد.مشخصاستکهگناهقومبهگردن
اینچوپاناننبود،زیراقومبدونآنهانیزبهگناهکردن

ادامهمیداد.
11:10و11شکستنعصاییکهفیضنامداشتنشان
دادکهخداعهدخودرامبنیبرحفاظتازاسرائیلفسخ

میکرد،چونمردمچوپاننیکوراردکردهبودند.
11:12پرداخِت30تکهنقرهبهاینچوپانیکاهانت
بود،زیرااینمبلغتاوانیبودکهبهارباِبغالمیمیدادند
کهتوسطگاوکشتهمیشد)خروج32:21(.همینمبلغ

رانیزیهودایاسخریوطیبابتتسلیمعیسیبهمخالفانش
دریافتداشت)متی3:27-9(.مسیحخداوندبهبهاییک

غالمفروختهشد.
قرار اجتماعی پایینترینسطح در کوزهگران 11:13
دارد( کنایهای حالتی )که هنگفت« »مبلغ داشتند.
بهقدریکمبودکهمیشدآنراجلِوکوزهگرانداخت.
حائزاهمیتاستکه30تکهنقرهایکهبهیهودابابت
خیانتبهعیسیپرداختند،بهخرانهبازگشتوصرف

خریدمزرعهیککوزهگرشد)متی10-1:27(.
11:14ازآنجاکهمردممسیحراردکردند،خداهم
آنانراردکرد؛زکریااینحقیقتراباشکستنعصایی
که»پیوند«نامداشت،بهگونهاینمادیننشانداد.مدت
یهودیان که بود نگذشته زکریا زمان از زیادی خیلی
شروعکردندبهتقسیمشدنبهدستههایمتعدد:فریسیان،
صدوقیان،اِِسنها،پیروانهیرودیس،وغیورها.اختالف
اورشلیمدر نابودی ایـنگروههاعاملاصلی بیـن نظـر

سال70میالدیبود.



15آنگاهخداوندبهمنفرمودكهبازبروموبهكارچوپانیمشغولشوم.این
بارقراربودنقشیکچوپانبدراایفاكنم.

16اوبهمنفرمود:»ایننشانمیدهدكهمنبرایقوم،چوپانیتعیینمیكنم
كهنهبهآنانیكهمیمیرنداهمیتمیدهد،نهازنوزادانمراقبتمیكند،
نهزخمیهارامعالجهمینماید،نهسالمهاراخوراکمیدهد،ونهلنگانیرا
كهنمیتوانندراهبروندبردوشمیگیرد؛بلكهگوسفندانچاقرامیخورد
وسمهایشانرامیكند.17وایبراینچوپانوظیفهنشناسكهبهفكرگله
نیست!شمشیرخداوندبربازووچشمراستاوفرودخواهدآمدواوراكور

وناتوانخواهدساخت.«

خدادشمنانقومشرانابودخواهدکرد

ایناستسرنوشتاسرائیلكهخداوندآنرااعالمنمود،خداوندی12
انسانرادر بنیادزمینرانهادوروح كهآسمانهاراگسترانید،

درونشقرارداد:
2»اورشلیمرابرایقومهایهمسایهكهسپاهیانخودرابرایمحاصرةاورشلیم
وسایرشهرهاییهودامیفرستند،مثلكاسةزهرمیگردانم.3هنگامیكه
تمامقومهایجهانبرضداورشلیمجمعشوند،مناورشلیمرابرایآنهامانند
سنگعظیمیخواهمساخت،كههركسبخواهدآنراتكاندهدخودسخت

مجروحشود.«
4خداوندمیفرماید:»درآنروز،سپاهیانمهاجمراگیجوسردرگممیكنم

واسبهایشانرابهكوریمبتالمیسازم،زیرامنمراقبمردمیهوداهستم.
5آنگاهرهبرانیهودادردلخودخواهندگفت:مردماورشلیمقویهستند،

زیراخداوندقادرمتعال،خدایایشاناست.
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11:15-17قوماسرائیلنهفقطچوپانحقیقیراردکرد، 
وظیفهنشناس و بد چوپانی حقیقی، چوپان بهجای بلکه
راانتخابکرد.اینچوپانبهجایرسیدگیبهنیازهای
گلهاش،بهنیازهایخودشرسیدگیخواهدکردوبهجای
دفاعازگله،آنهاراازمیانخواهدبرد)مکاشفه7:13(.
»وای«محکومیتیاستسزاواراو.ازآنجاکهاوبهبازو
)قدرتنظامی(وچشم)هوش(خودمتکیبود،خدابازو

وچشماورانابودکرد.
11:17وقتیرهبرانقومخدامراقبتالزمراازایشان
بهعملنمیآورند،برایقومخدافاجعهاست.خدارهبران
رابهطورخاصمسؤولوضعیتقومشمیداند.عهدجدید
بهرهبرانکلیسامیگوید:»مامعلمیندینیکهاحکام

از اشتباهگردیم،شدیدتر اگرمرتکب رامیدانیم، خدا
خدا اگر .)1:3 )یعقوب شد« خواهیم مجازات دیگران
شمارادرمقامرهبریقرارمیدهد،بهیادداشتهباشیدکه

مسؤولیتبزرگیهمبهعهدهشمامیگذارد.
12:1-14دراینفصل،محاصرهنهاییمردماورشلیمبه

تصویرکشیدهشدهاست.
اورشلیم برضد عظیمی ازجنگ آیهها این  12:3و4
درآیندهسخنمیگویند.برخیمیگویندکهاینهمان
جنگهارمجدوناست،آخرینجنگبزرگدرجهان.
کسانیکهبرضدقومخداهستند،تاابدپیروزنخواهند
برای بار یک روزی ستم و رنج و شرارت بساط بود.

همیشهبرچیدهخواهدشد.



6»درآنروز،رهبرانیهودارامثلشعلهآتشیكهجنگلهاومزارعرامیسوزاند،
میگردانم.آنهاتمامقومهایهمسایهراازراستوچپخواهندسوزاند،ومردم
اورشلیمدرامنیتخواهندبود.7منسایرشهرهاییهوداراپیشازاورشلیمپیروز

میگردانمتامردماورشلیمونسلسلطنتیداودازپیروزیخودمغرورنشوند.
8»منكهخداوندهستمازمردماورشلیمدفاعخواهمكرد.ضعیفترینآنها
مثلداودپادشاهقویخواهدبود،ونسلسلطنتیداودمانندخداومثلفرشتة
خداونددرپیشاپیشآنهاحركتخواهندكرد!9زیراقصدمنایناستكه

تمامقومهاییراكهبهجنگاورشلیممیآیندنابودكنم.
10»منروحترحموتضرعرابرتمامساكناناورشلیمخواهمریخت،وآنها
برمنكهنیزهزدهاندخواهندنگریستوعزاداریخواهندنمودچنانكهگویی
برایتنهافرزندخودعزاگرفتهاند،وآنچنانماتمخواهندگرفتكهگوییپسر
ارشدشانمردهاست.11درآنروز،دراورشلیمماتمبزرگیبرپاخواهدشدهمانند

ماتمیكهمردمبراییوشیایپادشاهكهدردرةمجدوكشتهشدبرپاكردند.
12و13و14»همةقبایلاسرائیلبااندوهفراوانگریهخواهندكرد.تمامقوماز
پادشاهوكاهنگرفتهتامردمعادی،عزادارمیشوند.هرخانوادهایجداگانه
ماتممیگیردزنجداوشوهرجداتاهریکدرتنهاییبارغمواندوهشرا

بهدوشبكشد.

چشمهپاککننده

»درآنزمانبرایخاندانداودومردماورشلیمچشمهایجاری13
خواهدشد،چشمهایكهایشانراازهمةگناهانوناپاكیهایشان

پاکخواهدساخت.«
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12:7همانطورکهآببهپایینتپهسرازیرمیشود، 
شهرتهرشهرنیزمعمواًلنواحیاطرافآنرانیزشامل
اورشلیم بر یهودا روستایی نواحی بار، این اما میشود.
تامردماورشلیممغرورنشوند.فکر تقدمخواهدداشت
نکنیدکهاولبایدبهاشخاص»مهم«شهادتبدهیدبه
افرادیمثلورزشکارانحرفهای،ستارگانسینما،وتجار
برجسته.مسیحآمدتاگمشدگانرابیابدونجاتدهد،
حتیگمشدگان»بیخانمان«را.مابایدمواظبباشیمکه
ازغرورروحانیاجتنابکنیم،درغیراینصورتمانند
اورشلیمشایدآخریننفریباشیمکهازکارهاییکهخدا

انجاممیدهد،آگاهشویم.
12:10روحالقدسدرروزپنطیکاست،پنجاهروزبعداز
قیاممسیح،فروریختهشد)ر.ش.اعمال2(.زکریاروح
خدارا»روحترحموتضرع«مینامد.همینروحاست

کهمارابهگناهمحکوممیکند،عدالتوداوریخدا
رابرایمانمکشوفمیسازد،وبههنگامدعامارایاری

میدهد)ر.ش.رومیان26:8(.
که یافت خواهند در مردم همه عاقبت  12:14-10
مسیح واقعًا شد، کشته و خورد نیزه که مردی عیسی،
روحانی احیای و بیداری هنگام، آن در است. موعود
کاماًل مصلوبشده مسیِح آمد. بهوجودخواهد مردم در

مکشوفخواهدشد)فیلیپیان10:2؛مکاشفه13:5(.
رحمت، از بیپایان منبعی زمان، آن در  13:1بب
داشت. پاککنندهخداوجودخواهد قدرت بخشش،و
ازخانه پایانناپذیریاستکه اینتصویرشبیهچشمه
کتابمقدس، در .)1:47 )حزقیال مییابد جریان خدا
3:12 اشعیا الهی. بخشایش برای است نمادی چشمه
ازچشمههای نوشیدن میفرماید:»چهشادیبخشاست



2خداوندقادرمتعالمیفرماید:»درآنروزهرگونهبتپرستیرادرسراسر

بتها نام نماندو باقی ازآن اثری برمیاندازم،بطوریكه اسرائیل سرزمین
فالگیرانپاک و انبیایدروغین ازوجود بكلی را فراموششود.سرزمین
میكنم،3واگركسیبازبهدروغنبوتكند،بهدستپدرومادرخودش
نام به بایدكشتهشوی،چون »تو خواهندگفت: او به شد! خواهد كشته

خداوندكاذبانهنبوتمیكنی.«
4»درآنروزانبیایدروغینازنبوتهایشانخجالتخواهندكشیدودیگر
ازآنها انبیارابرتننخواهندكرد.5هریک لباس برایفریبدادنمردم
خواهندگفت:»مننبینیستم،منیکكشاورزموشغلمازجوانیكشاورزی
بودهاست.«6واگركسیبپرسد:»پساینزخمهارویبدنتوچیست؟«

جوابمیدهد:»درنزاعبادوستانزخمیشدهام.«
كه مردی آن من، شبان بضد شمشیر »ای میفرماید: متعال قادر 7خداوند

همدوشوهمكارمناست،برخیز!شبانرابزنتاگوسفندانپراكندهشوند.
منقومخودراخواهمزد8ودوسومآنهاازبینخواهندرفت.9یکسوم
باقیماندهراازمیانآتشمیگذرانموآنهاراپاکمیكنم،درستمثلطال
ونقرهكهبوسیلةآتش،خالصمیشوند.ایشانناممراخواهندخواندومن
آنهارااجابتخواهمنمود.منخواهمگفت:»اینهاقوممنهستند.«وایشان

خواهندگفت:»خداوند،خدایماست.«

خداوندسلطنتخواهدکرد

جمع14 را قومها خداوند روز، آن در است! نزدیک خداوند روز
میكندتابااورشلیمبجنگند.آنهاشهررامیگیرندوخانههارا
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نجات«؛ودریوحنافصل4عیسیاز»آبحیات«سخن 
میگویدکهتشنگیانسانراکاماًلبرطرفمیسازد.آیا
ازنظرروحیتشنههستید؟آیانیازبهچشیدنبخشایش
الهیدارید؟ازاینچشمهبنوشید.ازعیسیبخواهیدکه

شماراببخشدورستگاریرانصیبتانسازد.
13:2و3اینفصلهمانطورکهمیدانیم،روزهایآخر
آنکهعصرجدیدخدا برای میکشد. تصویر به را دنیا

شروعشود،همهشرارتهابایدنابودشود.
اینآیه از ازدستگیریاش 13:7عیسیدرستپیش
دارد اشاره شاگردانش و او به چون کرد، قول نقل
)متی31:26و32(.اوازپیشمیدانستکهوقتیدستگیر
شود،شاگردانشپراکندهخواهندشد.»شمشیِر«رومآن
قدرتنظامیایبودکهمسیحرابهمرگمحکومکرد.

طول در ازکل. است بخشکوچکی باقیمانده  13:9

خدا علیه قوم تمام ظاهرًا که هرگاه اسرائیل، تاریخ
میشورید،خدامیفرمودکهباقیماندهعادلیهنوزبهاو
ایماندارانمانند این اوپیرویمیکنند. از اتکادارندو
نقـرهوطالباگـذرازآتِششرایطسخت،پاکمیشدند.
تصمیمبگیریدکهجزباقیماندهوفادارخداباشید،گروه
کوچکیازکلکهنسبتبهخدامطیعهستند.بدونتوجه
بهاینکهبقیهمردمدنیاچهمیکنند،شماازخدااطاعت
کنید.اینممکناستبهمعنایبروزسختیهاومشکالت
باشد؛اماهمانطورکهآتشطالونقرهراتصفیهمیکند،

شمانیزپاکشده،بیشترشبیهمسیحخواهیدشد.
14:1ببپیروزینهاییمسیحموعودبرتمامدنیاو
سلطنتشبرقومخدا،دراینفصلبهتصویرکشیدهشده

است.
14:1-21اینفصلوقایعمهمآیندهراترسیممیکند،



غارتنمودهبهزنانتجاوزمیكنندوغنیمترابینخودتقسیممینمایند.
نصفجمعیترابهاسارتمیبرندونصفدیگردرمیانخرابههایشهر

باقیمیمانند.
3آنگاهخداوند،بهجنگآنقومهامیرود.4درآنروز،اوبركوهزیتون
كهدرسمتشرقیاورشلیمواقعشدهاست،خواهدایستادوكوهزیتوندو
نصفخواهدشدودرةبسیاروسیعیازشرقبهغرببوجودخواهدآورد،
زیرانصفكوهبطرفشمالونصفدیگرآنبطرفجنوبحركتخواهد
كرد.5شماازمیانآندرهفرارخواهیدكردوبهآنطرفكوهخواهیدرسید.
آری،فرارخواهیدكرد،همانگونهكهاجدادشماقرنهاپیشدرزمانعزیا،
فراركردند.خداوند،خدایمنخواهدآمدو لرزه زمین از یهودا، پادشاه

تمامیمقدسانبااوخواهندبود.
داد؛7ولیهمه نخواهند نور ماهوستارگاندیگر 6درآنروزخورشیدو
بودوفقطخداوند بود!آنروز،روزمخصوصیخواهد جاروشنخواهد
میداندچههنگامفراخواهدرسید.دیگرمانندهمیشهشبوروزنخواهد
بود،بلكههوادرشبهممثلروزروشنخواهدبود.8آبهایحیاتبخش،هم
درزمستانوهمدرتابستانازاورشلیمجاریخواهدشد؛نیمیازآنبسوی

دریایمدیترانه،ونیمیدیگربسویدریایمردهخواهدرفت.
را او تنها مردم و بود خواهد جهان سراسر پادشاه خداوند، روز، آن 9در
جبع از سرزمین 10تمامی دانست. خواهند خداوند را او و پرستید خواهند
)مرزشمالییهودا(تارمون)مرزجنوبی(دشتپهناوریخواهدشد،ولی
اورشلیمدرمحلمرتفعیقرارخواهدداشتووسعتآنازدروازةبنیامین
تامحلدروازةقدیمیوازآنجاتادروازةزاویه،وازبرجحننئیلتامحل
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اماترتیبتاریخیآنهامشخصنیست.اینوقایعنشان
میدهدکهخدابهانواعمختلفباقومشعملمیکند.او
کنترلاموررادردستداردوراهطهارترابرایکسانی
کهبهاومتوسلمیشوندمهیاکردهاست)7:13و8(.حاال
کهاینوقایعیکبهیکبهتحققمیپیونددوخداراه
هشدار این به باید میسازد، مهیا قومش برای گریزی

توجهکنیمکهروزخداوندنزدیکاست)1:14(.
4:1و2درکتابمقدسبارهاتشویقشدهایمکهمراقب
رسید. خواهد فرا بهزودی که زیرا باشیم، خداوند روز
اگرمیدانستیدروزخداونددقیقًاچهروزیفرامیرسد،
چهمیکردید؟آیاشیوهزندگیتانراتغییرمیدادید؟او
ممکناستهرلحظهبیاید.بامطالعهدقیقکتابمقدس
واطمینانازاینکهزندگیتانموردپسندخدااست،وبا

اطاعتوآمادگیروحانی،گوشبهزنِگآمدِناوباشید.
14:4عیسیبررویکوهزیتوندربارهزمانهایآخر
باشاگردانشسخنگفت)متی24(.نزدیکهمینکوه
باز بههمانشکلکهرفت، او دادکه فرشتهایوعده

خواهدگشت)اعمال11:1؛ر.ش.حزقیال23:11(.
14:5فقطقومخداازمجازاتخداخالصیخواهندیافت
)متی16:24-20(.دراینوضِعآشفته،خداکاماًلخواهد
دانستکهقومشچهکسانیهستند.)ر.ش.توضیحات
عاموس2:1کهدربارهزمینلرزهدرزمانعزیایپادشاه

است.(
14:10اورشلیماینافتخاررایافتکهشهرخداونقطه
مرکزیعبادتتمامجهانخواندهشود.تکریماورشلیمروشی

استنمایشیبراینشاندادِنبرتریوحاکمیتخدا.



چرخشتهایپادشاهخواهدبود.11مردمدراورشلیمدرامنیتساكنخواهند
شدودیگرهرگزخطرنابودیآنهاراتهدیدنخواهدكرد.

نازل را بالها این اورشلیمجنگیدهاند با قومهاییكه تمام برسر 12خداوند

ازبینمیروند میكند:بدنآنهازندهزندهمیپوسد،چشمهایشاندرحدقه
وزباندردهانشانخشکمیشود.13خداوندآنهاراچنانگیجومضطرب
میكندكهبهجانهمدیگرخواهندافتاد.14تماممردمیهودادراورشلیمخواهند
جنگیدوثروتهمةقومهایهمسایه،ازطالونقرهگرفتهتالباسهایشانرا
غارتخواهندكرد.15همینبالبرسراسبها،قاطرها،شترها،االغهاوتمامی

حیواناتدیگركهدراردوگاهدشمنهستندنازلخواهدشد.
16آنگاهآنانیكهازاینبالهایكشندهجانسالمبدربرند،هرسالهبهاورشلیم
خواهندآمدتاخداوندقادرمتعال،پادشاهجهانرابپرستندوجشنیبرای
شكرگزاریبرگزارنمایند.17اگرقومیبرایپرستشپادشاهیعنیخداوند
قادرمتعالبهاورشلیمنیاید،دچارخشكسالیخواهدشد.18حتیمصرحاصلخیز
همازاینبالدراماننخواهدماند.19بنابراین،اگرمصروسایرقومهاازآمدن

خودداریكنندهمگیمجازاتخواهندشد.
20درآنروزحتیرویزنگولةاسبهانیزنوشتهخواهدشد:»اینهااموالمقدس
هستند.«تمامظروفخوراکپزیخانةخداوندهمچونظروفكنارقربانگاه،
بود.21درواقعهرظرفیكهدراورشلیمویهودایافتشود مقدسخواهند
مقدسومختصخداوندقادرمتعالخواهدبود.تمامكسانیكهبرایعبادت
میآیندازآنظروفبرایپختنگوشتقربانیهایخوداستفادهخواهندكرد.

درآنروزدرخانةخداوندقادرمتعال،دیگراثریازتاجراننخواهدبود.
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14:16ایناشارهاستبهعیِدخیمهها،یگانهعیدیکه 
خواهد مناسبت موعود مسیح سلطنت در آن برگزاری
داشت.عیدپسحبامرگمسیح،عیدکفارهباقبولنجات
مسیح،عیدنوبرهاباقیاماو،وعیدپنطیکاستباآمدن
روحالقدسبهطورکاملتحققیافتوبهپایانخودرسید.
اماعیدخیمههاکهعیدشکرگزاریاست،جشنیاست
برایدرِوروحهایانسانهابرایخداوند.شایدعیسیدر

یوحنا35:4بهاینعیداشارهکردهاست.
همچون معمولی اشیای حتی آینده در  14:20و21
زنگولهاسبهاوظروفخوراکپزی،مقدسخواهندبود.
اینرؤیاکهدرمورداورشلیِماحیاشدهومقدسمیباشد،
تفاوتآشکاریداشتبادیوارهایفروریختهوشرایط
ناخوشایندزندگیدرآنروزگار.روزیخدابهرؤیاهای
آنهادربارهاورشلیمطوریجامهعملخواهدپوشاندکه
فوقازتصورآنانباشد.خداامروزنیزمیخواهدکارهایی

)افسسیان20:3(. انجامدهد ما برای ازتصورمان فراتر
وقتیبااوراهمیرویم،اینحقیقتراهرروزعمیقتر

کشفمیکنیم.
متحمل که میگفت سخن مردمی با زکریا  14:21
سختیبودند؛آنهاازدستهمسایگانخودبهستوهآمده
معبدیکه و تعدادکمجمعیتشان اثر در ایشان بودند؛
دلمردگی با و بودند، شده ناامید نبود، انتظارشان مورد
ودلسردیعبادتمیکردند.اماخدافرمود:»منبرای
وعده او .)14:1( دارم« زیادی غیرت یهودا و اورشلیم
دادکهسرزمین،شهر،ومعبدایشانرااحیاکند.زکریا
مانندسایرانبیا،پیشگوییهایمربوطبهزمانحال،آینده
نزدیک،وروزهایآخررابههممیآمیختوبهگونهای
کلیبهآنمینگریست.ماازطریقپیغاماومیآموزیم
کهامیدمابهخداومسیِحاواستکهکنترلکاملبردنیا

وملتهایآنرادردستدارد.


