
 

زآريا
 

  ی خاص ، از معروفيت  موعود آرده  مسيحء  درباره  آه ی زياد یها ی پيشگوي  لحاظ  به ی نب ی زآريا آتاب
   جهت  مردم  در تشويق یر مهم بسيا هر دو نقش. اند  بوده  و زآريا همزمان یحج.  برخوردار است

   خود بازگشته  سرزمين  و به  آزاد شده  در بابل  از اسارت  تازه  آه یيهوديان.  خدا داشتند ء خانه یبازساز
  ی بنا سرانجام.  بياورند  دوام  انبيا داشتند تا بتوانند در برابر مشكالت آميز اين  تشويق  سخنان بودند، نياز به

 .شود ی م  تكميل  سال  از چهل س خدا، پء خانه
   دنيا سلطنت  او بيايد، بر تمام  آه یهنگام.   است  موعود در راه  مسيح شود آه ی يادآور م  مردم زآريا به

 با  سال 500 از   زآريا، پس یها ی از پيشگوي یبخش.  بوجود خواهد آورد  و آرامش خواهد آرد و صلح
   انجام  مسيح ی ظهور ثانو ها نيز در زمان ی پيشگوي  ديگر اين بخش. پوشيد   عمل ء جامه  مسيح ی عيس آمدن

 . خواهد گرفت
   بر آنچه  قادر مطلق ی خدا  هستند آه  واقعيت  اين ی رؤياها گويا اين.   رؤيا است  هشت  زآريا شامل آتاب
    است  خواهد داد، مسلط  رخ  در آينده  و آنچه  افتاده  اتفاق تابحال

  خداوند ی بسو دعوت
  ، در ماه  پادشاه  داريوش  سلطنت  دوم در سال
پسر ( خداوند بر زآريا   از جانب ، پيامی هشتم
  خداوند قادر متعال.  شد نازل)   نبی  عدوی ءبرآيا و نوه

:  بگويد  چنين  مردم  او به  از قول  زآريا فرمود آه به
   اينک ولی3.  م بود  از اجداد شما بسيار خشمگين من«2
   هم  آنيد، من  بازگشت  من  اگر بسوی  آه گويم  شما می به

  مانند اجداد خود نباشيد آه4.  گردم  شما باز می بسوی
   آردند آنها را از راههای  سعی  هر چه  گذشته انبيای

  من.  نكردند  ايشان  به  بازگردانند، توجهی زشتشان
 آنند،   بازگشت  من  بسوی آه   گفتم  ايشان  انبيا به توسط
 . ندادند  آنها گوش ولی

  ی مردند، ول ی همگ  گذشته یاجداد شما و انبيا«6و5
 گريبانگير اجداد   من آالم.   است  جاودانه  من آالم

   سرانجام ايشان.  نمود شما شد و آنها را مجازات
  ی سزا خداند ما را به«:  گفتند  نموده بازگشت
   ما اخطار نموده  به  را آه  و آنچه نيده رسا اعمالمان

 ».  است  داده بود دقيقًا انجام
 

  اسبها یرؤيا
   ماه ی يعن  يازدهم ، ماه  و چهارم در روز بيست7

  یپيام ،  پادشاه  داريوش  سلطنت  دوم ، از سال شباط

، زآريا   من  به  شب ی خداوند در رؤيا ديگر از جانب
،   آس  درختان ، در ميان یا هدر آنار رودخان8 .رسيد
 سر او  پشت.   ديدم  سرخ  را سوار بر اسب یا فرشته
  ، زرد و سفيد ايستاده  سرخ ی رنگها  به یاسبهاي
 .بودند

 آنجا   چه ی اسبها برا ، اين  سرورم یا«:  پرسيدم9
 »اند؟ ايستاده
 ».  گفت  تو خواهم به«:  داد  جواب فرشته

   است  خداوند آنها را فرستاده ه آ  گفت  من  به سپس10
 . آنند ی را بررس تا زمين

   خداوند گزارش ء فرشته  اسبها به  آن  سواران آنگاه11
   جا صلح  و همه  گشتيم در سراسر جهان«:  گفتند داده

 ». برقرار بود و آرامش
 خداوند  یا«:   را شنيد گفت  اين  خداوند چون ءفرشته12

  ی و شهرها  بر اورشليم تاد سال هف ، مدت قادر متعال
  آشد تا دوباره ی م چقدر طول.  ی بود يهودا خشمگين

 »؟ ی فرماي  رحمت بر ايشان
  بخش آميز و اطمينان  تسلی  فرشته  خداوند به جواب13
 .بود

   را از طرف  پيام اين«:   گفت  من  به  فرشته آنگاه14
  ی برا من:  ن آ  بلند اعالم ی با صدا خداوند قادر متعال

 از  یول15 .  دارم ی زياد  و يهودا غيرت اورشليم
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، زيرا   خشمگينم  هستند بشدت  در امنيت  آه یقومهاي
 مرا آزار   قوم خواستم ی م  بيشتر از آنچه ايشان

   اورشليم  بسيار به  با رحمت  من پس16 .رساندند
 از نو   اورشليم  و تمام  منء  و خانه  گشت بازخواهم
 مملو   دوباره  اسرائيل یشهرها17 . خواهد شد ساخته

 را   بار ديگر اورشليم  خواهند شد و من از سعادت
 ».  گشت  خواهم  ساآن  در آن  داده  و برآت یتسل

 
  شاخها یرؤيا

 !  ديدم  حيوان  ديگر، چهار شاخ یدر رؤياي18
 » هستند؟ اينها چه«:   پرسيدم از فرشته19

   بزرگ  چهار قدرت  آن ءا نمايندهاينه«:  داد جواب
 را   و اورشليم  يهودا، اسرائيل  مردم  هستند آه یجهان

 ».اند  ساخته پراآنده
 . داد  نشان  من ، چهار آهنگر به  فرشته سپس20
 »اند؟  آمده  آاری  چه  انجام  برای  مردان اين«:  پرسيدم21

  را آه   چهار شاخی اند تا آن آمده«:  داد  جواب فرشته
اند،   يهودا شده بار مردم  مصيبت  پراآندگی باعث

 دور   خرد آنند و به  سندان بگيرند و بر روی
 ».اندازند

 
  یگير  اندازه  چوب یرؤيا

   چوب  آه  را ديدم  ديگر مردی  رؤيای در يک
آجا «:  پرسيدم2.   داشت  در دست گيری اندازه

 »؟ روی می
  خواهم یم.   بگيرم ا اندازه ر  اورشليم روم یم«:  گفت
 »!  يا نه  است ی آاف  قوم  تمام ی برا اش  آيا اندازه ببينم

  آرد جلو رفت ی م  صحبت  با من  آه یا  فرشته آنگاه3
  آمد استقبال ی او م  بطرف  را آه ی ديگر ءتا فرشته

   آن  و به بشتاب«:   گفت ی اول  به  دوم فرشته4 .آند
   دارد بگو آه  در دست یگير ندازه ا  چوب  آه یمرد
  ی جا شود آه ی م  پر از جمعيت  چنان  اورشليم یروز
 با   از مردم یبسيار!  نخواهد بود  همه ی برا یآاف

 از حصار شهر بسر خواهند   در خارج حيواناتشان
زيرا 5  خواهند بود؛  آامًال در امان  با اينحال یبرد ول
 خواهد   آتشين ی ديوار ن آنها همچو یخداوند برا خود

 خواهد   مواظبت  اورشليم ی و تمام بود و از ايشان
 ». شهر خواهد بود  و جالل او شكوه. نمود

 
   وطن  به  بازگشت  به دعوت

   در بابل  آه  آسانی ای«: گويد  خود می  قوم خداوند به7و6
 هرسو   شما را به من. در تبعيد هستيد، فرار آنيد

  پس.  گردانم  شما را باز می  دوباره ، ولی م ساخت پراآنده
 ». باز گرديد  اورشليم ، فرار آنيد و به حال

 با   مقابله  و به  مرا برگزيده خداوند قادر متعال8
  اند، فرستاده  روا داشته  و ستم  بر شما ظلم  آه قومهايی
 خداوند آزار   شما آزار برساند به  به  آه آسی.  است

 خداوند   چشم  مردمک  شما مثل ، چون  است رسانده
   را مغلوب  جنگيد و ايشان  خواهم با ايشان9. هستيد
   آه  خواهيد دانست آنگاه.  آرد  خواهم هايشان برده

 .  است  مرا فرستاده خداوند قادر متعال
  چون!   آن ی و شاد ، سرود بخوان  اورشليم یا10

   شما ساآن  تا در ميان آيم یم«: فرمايد یخداوند م
 خداوند   به ی زياد ی قومها  هنگام در آن12و11 ». شوم
 او خواهند شد و   قوم  خواهند آورد و آنها هم ايمان

  آنگاه.  خواهد گرديد  شما ساآن خداوند در ميان
 مرا نزد شما   خداوند قادر متعال  آه خواهيد دانست

  ، ميراث  مقدس يهودا در سرزمين.   است فرستاده
  داوند خواهد بود، زيرا خداوند بار ديگر اورشليمخ

 . دهد  را برآت را برخواهد گزيد تا آن
 باشيد، زيرا او   انسانها، در حضور خداوند خاموش ای13

 . آيد  می  زمين  و به  است  خود برخاسته  مقدس از جايگاه
 

   اعظم  آاهن یرؤيا
 ا ر  اعظم ، آاهن  خداوند در رؤيا، يهوشع سپس
 خداوند   در حضور فرشته  داد آه  نشان  من به
   فرشته  راست  نيز آنجا در سمت شيطان.  بود ايستاده
 .زد  می  يهوشع  به  زيادی های  بود و تهمت ايستاده

، خداوند   شيطان یا«:   گفت  شيطان  خداوند به ءفرشته2
 خود  برای  را  اورشليم خداوند آه.  آند تو را محكوم

  مانند چوب  *يهوشع.  آند  تو را محكوم  است دهبرگزي

                                                 
 .در اينجا يهوشع سمبل قوم يهود است    *
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   آشيده  بيرون  آتش  از ميان  آه  است یا  سوخته نيم
 ». باشد شده

 خداوند  ء در حضور فرشته  آثيف  با لباس يهوشع3
 . بود ايستاده

  لباس«:   بودند گفت  آنجا ايستاده  آه ی آسان  به فرشته4
   يهوشع بعد رو به» . درآوريد  او را از تنش آثيف
  ک و اين ام  تو را برداشته ، گناهان ببين«:  ، گفت آرده
 ». پوشانم ی تو م  نو را به  لباس اين

   بر سرش  تميز هم ء عمامه کي«:   گفت سپس6و5
 او   بود به  خداوند ايستادهء  فرشته درحاليكه» .بگذاريد

 . دادند  تميز هم ء عمامه کي
 خداوند قادر  آه7   گفت  يهوشع  به  خطاب  فرشته آنگاه
   آنی  اطاعت  من اگر از قوانين«: فرمايد  می  چنين متعال

  ، تو را سرپرست  دهی  انجام گويم  تو می  به و هر آنچه
   اين  مثل دهم  می  تو اجازه  و به سازم  خود میء خانه
   اعظم  آاهن  يهوشع ای8.   بيايی  حضور من ها به فرشته
  ای شما نشانه!  دهيد  گوش  من ، به  آاهنانء  همه و ای

 خدمتگزار  من:  خواهد شد  واقع  در آينده هستيد از آنچه
و 9   آورد، شود خواهم  می  ناميده * » شاخه « خود را آه
  اين.  آرد  خواهم  را رفع  سرزمين  اين  روز گناه در يک
  ام  گذاشته شع يهو  مقابل  پهلو آه  هفت  سنگ  بر آن را من
 . نمود  خواهم حک

 از شما   روز فرا رسد هر يک  آن  آه هنگامی«10
 خواهد آرد تا بيايد و در زير   خود را دعوت ءهمسايه
 ». و صفا بنشيند  در صلح  انگور و انجيرتان درختان

 
   چراغدان یرؤيا

  آرد، مرا مثل ی م  صحبت  با من  آه یا فرشته
  سپس2 . باشد، بيدار آرد  خوابيده  آه یشخص

 »؟ یبين ی م چه«:  پرسيد از من
   هفت  آه بينم  از طال می چراغدانی«:   دادم جواب
   بوسيله  آه  هست  روغندانی  دارد و بر سر آن چراغ
   چراغها روغن  به  است  متصل  آن  به  آه ای  لوله هفت
  يكی   آه بينم  می  زيتون  دو درخت همچنين3. رساند می

                                                 
نگاه کنيد به . مسيح موعود است» شاخه«منظور از     *

 .1: 11 به بعد و اشعيا 5: 23ارميا 

  چراغدان   چپ  در طرف  و ديگری  راست در طرف
   سرورم ای«:   پرسيدم  از فرشته سپس4» .قرار دارد

 » دارند؟  معنايی اينها چيستند و چه
 »؟ یدان ینم«:  گفت5

 ». دانم ی، نم نه«:  گفتم
   هستند از چشمان یا  نشانه  چراغ  هفت اين«:  گفت10

   ** ».ا زير نظر دارندر دنيا  ی جا  همه خداوند آه
   دو طرف  زيتون  دو درخت آن«:   پرسيدم سپس11

 طال  ء آنار دو لوله  زيتون ء دو شاخه و آن12  چراغدان
 » هستند؟ ريزد، چه ی م  از آنها روغن آه
 »؟ یدان ینم«:  گفت13

 ». دانم ی، نم نه«:  گفتم
ستند  ه ی دو مرد ءآنها نشانه«:   گفت  من  او به آنگاه14
 و  ، آنها را برگزيده  جهان ی تمام ک خداوند، مال آه

 ». آنند  تا او را خدمت  آرده مسح
 

   زروبابل  خدا بهء وعده
   خداوند قادر متعال  آنچه  است اين«:   گفت  فرشته سپس6
  ، بلكه  قوت  به ، نه  قدرت  به نه  :گويد  می *** زروبابل به
   به  باشيد، ولی  و ناتوان هر چند ضعيف.   من  روح به

   آوه ، اين  زروبابل ای7.  خواهيد شد  موفق  من  روح ياری
 تو   و وقتی  در برابر تو فرو خواهد ريخت مشكالت
 فرياد  ، مردم مرا گذاشتی  ء خانه ی بنا  سنگ آخرين

 »! باد  خداوند بر آن برآت: خواهند زد
او 9.  شد ازل ن  خداوند بر من  از جانب ی ديگر پيام8

 را بنياد نهاد و   خانه  اين  زروبابل یدستها«:  گفت
 آار   اين یوقت.  خواهد آرد  را تمام  آن ی و یدستها
 تو را   من  آه  خواهند دانست  من  قوم  شود آنگاه انجام

  ی در آار بنا  از اينكه هر چند مردم10 . ام فرستاده
 دلسردند،  شده ن  حاصل ی چشمگير  پيشرفت  من ءخانه
 آار ببينند، اميدوار   را مشغول  زروبابل یوقت اما

 ».خواهند شد
 

                                                 
 5  را بعد از آيه14 الی 11 ونيز آيات 10قسمت دوم آيه     **

 .آورده ايم تا ترتيب طبيعی مطلب را حفظ کرده باشيم
خدا  ء خانهزروبابل حاکم يهودا بودکه مسئوليت باز سازی  ***

 .23: 2, 1: 1نگاه کنيد به حجی . را به عهده داشت
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  پرواز  طومار در حال یرؤيا
  ی و طومار  دوختم  چشم  آسمان بار ديگر به

   از من فرشته2 .  پرواز ديدم در حال را
 »؟ یبين ی م چه«: پرسيد
 متر و   ده  بطول بينم ی م یطومار«:   دادم جواب
 ».  پرواز است  در حال  متر آه  پنج عرض

 خدا را در بردارد و آنها  ی طومار لعنتها اين«:  گفت3
   نشان  آن ی رو ءنوشته. برد ی م  سراسر جهان را به

   به  محكوم  و دروغگويان  دزدان  تمام دهد آه یم
   اين فرمايد آه ی م خداوند قادر متعال4 ». هستند مرگ

  آنهايیآنند و  ی م ی دزد  آه ی آسانء انه خ لعنتها را به
فرستد تا بر  خورند، می  می  دروغ  او قسم  نام  به آه

 . نابود آند  را بكلی  قرار بگيرد و آن شان خانه
 

   بشكه یرؤيا
  باال را نگاه«:   بار ديگر ظاهر شد و گفت فرشته5

 ».  پرواز است  در حال یچيز ديگر.  آن
 »؟ ست چي آن«:  پرسيدم6

 پر   بشكه اين.  است *  بزرگء  بشكه يک«:  داد جواب
 ».اند  را فرا گرفته  سراسر زمين  آه  از گناهانی است

 و   آنار رفت  بشكه ی سرب  سنگين  سرپوش ناگهان7
 !  بود ببينم  نشسته  در بشكه  را آه ی زن  توانستم من

» .  است  فساد و شرارتء  نشانه  زن آن«:   گفت فرشته8
   سرپوش  داد و دوباره  هل  بشكه  داخل  را به  زن آنگاه
 .  گذاشت  آن ی را رو یسرب

  ی بالها  شبيه ی بالهاي  آه  ديگر ديدم  دو زن سپس9
  ، بشكه آنها آمده.  آردند ی داشتند و پرواز م کل کل

 . با خود بردند را برداشتند و پروازآنان
 »برند؟ ی آجا م را بشكه«:   پرسيدم از فرشته10
  یبرند تا جايگاه یم **  بابل  را به آن«:  داد جواب11
 ». قرار دهند  را در آن  بسازند و بشكه  آن یبرا
   چهار عرابه یرؤيا

                                                 
ايفه . آمده است» ايفه« بزرگ ءشکهدر عبری بجای ب   *

 .رفت ظرفی بود که برای اندازه گيری بکار می

حکومت بابل در اين زمان از بين رفته بود؛ در اينجا  **
 .پرستی کلمه بابل سمبلی است برای مرکز فساد و بت

  از  آه  ديدم  ديگر چهار عرابه ی رؤيا کدر ي
   اولء عرابه2.  آمدند  بيرون ی مس  دو آوه ميان

  ی اسبها ء بوسيله  دومء ، عرابه  سرخ ی اسبهاء بوسيله
  ء سفيد و عرابه ی اسبها  بوسيله  سوم ءعرابه3،  سياه

 .شدند ی م  آشيده  ابلق ی اسبهاء  بوسيله چهارم
 » هستند؟ ، اينها چه  سرورم ای«:   پرسيدم از فرشته4
 در   هستند آه ی آسمان اينها چهار روح«:  داد جواب5

  ی برا کد و اينايستن ی م  زمين یحضور خداوند تمام
   سرخ یاسبها6 .اند  در آمده  حرآت  او به  فرمان انجام
  ی، اسبها  شمال  بطرف  سياه ی، اسبها  شرق بطرف

   جنوب  بطرف  ابلق ی و اسبها  غرب سفيد بطرف
 ». خواهند رفت

 آنند و در سراسر   حرآت آردند آه ی م یاسبها بيتاب7
 خود  ويد و گشتبر«: خداوند فرمود.  بگردند زمين

 را   زمين  افتادند و تمام  آنها راه پس» .را آغاز آنيد
 .گشتند

   آه یآنهاي«:  خداوند مرا احضار آرد و فرمود آنگاه8
   مرا اجرا آرده رفتند، حكم *** شمال  سرزمين به

 ». مرا در آنجا فرو نشاندند خشم
 

   يهوشع یتاجگذار
،  یحلدا«11و10: مود فر  من  ديگر خداوند به یدر پيام9

،   در بابل  تبعيد شده  يهوديان طوبيا و يدعيا از طرف
هدايا را از آنها . اند  آورده  از طال و نقره یهداياي

برو و با آنها ) پسر صفنيا( يوشيا ء  خانه بگير و به
پسر  (  را بر سر يهوشع  تاج سپس.  بساز یتاج

  و آه او بگ به12 . بگذار  اعظم آاهن)  يهوصادق
  یا تو نمونه«: فرمايد ی م  چنين خداوند قادر متعال

 **** .شود ی م ناميده»  شاخه «  آه ی مرد  از آن یهست

  ء خواهد زد و خانه  جوانه  هست  آه یاو از جاي
 ء  خانه  آنكه اوست13 . خواهد آرد یخداوند را بازساز

 برخوردار  ی پادشاه آند و از شكوه یرا بنا م خداوند
 خواهد  ی حكمران  و پادشاه  آاهن او در مقام. شود یم

 ». خواهد بود  آامل ی هماهنگ  دو مقام  اين آرد، و بين

                                                 
 . منظور سرزمين بابل است   ***

 .8: 3 نگاه کنيد به زکريا  ****
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   از طرف یا  هديه  را بعنوان  تاج ، اين سپس14 *
 خداوند بگذار  ء، طوبيا، يدعيا و يوشيا در خانه یحلدا

 ». باشد یتا يادگار
آنند،   می گی زند  دوردست  در جاهای  آه مردمی15

 خواهند  خداوند آمک ء  خانه خواهند آمد و در بازسازی
 مرا   خداوند قادر متعال  آه  خواهيد دانست آرد؛ آنگاه

   خواهد افتاد آه  اتفاق  هنگامی اين.   است نزد شما فرستاده
 . آنيد  آامًال اطاعت  خويش شما از خداوند، خدای

 
   مردم  آاذب ءروزه

 ، در  پادشاه  داريوش  سلطنت رم چها در سال
 آيسلو،   ماه ی يعن  نهم  از ماه روز چهارم

 . داد  من  به ی ديگر خداوند پيام
   خود را به  از مردان ی، گروه ئيل  شهر بيت يهوديان2

 خدا  ء خانه  به ک مل  شراصر و رجم یسرپرست
و از 3  نمايند  برآت فرستادند تا از خداوند طلب

  ی و سوگوار  روزه  آيا به انبيا بپرسند آه و  آاهنان
 سالها   در اين  بدهند، چنانكه  ادامه  پنجم خود در ماه

 . اند، يا نه  آار را آرده اين
 را   جواب  اين  فرمود آه  من  به خداوند قادر متعال4
   در اين  بگوييد آه  و آاهنان  قوم به«5 :  آنها بدهم به

   روزه  و هفتم  پنجم یها در ماه  آه یهفتاد سال
   خاطر من یآردند، برا ی م یگرفتند و سوگوار یم

  ، به  مقدس ی عيدها ی برگزار  نيز هنگام اآنون6. نبود
 و   و نوشيدن  بفكر خوردن  فقط  نيستند، بلكه فكر من
   هشدار را من همين7 . هستند  خودشان یسرگرم

آباد بود و  و   امن  هنوز اورشليم ی وقت سالها قبل
 بودند،  ی نيز مسكون  آن  مجاور و جنوب یشهرها
 ».  رساندم  قوم  گوش  انبيا به توسط

 
  خدا  از دستورات  قوم ی نافرمان ءنتيجه

   اين  زآريا فرمود آه  به  خداوند قادر متعال سپس9و8
و   يكديگر درستكار  به نسبت«:  بدهد  ايشان  را به پيام

   به  آردن از ظلم10.  باشيد و مهربان   و رحيم با انصاف

                                                 
ته حکمرانی خواهد کرد و کاهن نزد تختش او بر تختش نشس«يا    *

 .».خواهد ايستاد و بين اين دو هماهنگی کامل خواهد بود

 برداريد   و فقير دست  و افراد غريب  و يتيمان زنان بيوه
   پيام  اين اجداد شما به11.  نچينيد  يكديگر توطئه و برای
 خود را   گوشهای  نموده آنها سرپيچی.  ندادند گوش

   خود را مثل دلهای12.  را نشنوند گرفتند تا صدايم
   من  را آه  آردند و نخواستند دستوراتی ، سخت سنگ

   بودم  داده  ايشان  به  انبياء گذشتهء  خود بوسيله با روح
 خود را از   عظيم  خشم  بود آه  دليل  همين به. بشنوند
   ولی  فرياد برآوردم من13.   آردم  نازل  بر ايشان آسمان

  بسوی آنها   نيز وقتی من.  گرفتند  را نشنيده آنها صدايم
.   ندادم  گوش  ايشان  دعای  فرياد برآوردند به من
   دور پراآنده  قومهای  گردباد آنها را در ميان همچون14

 آرد   ويران  را چنان  آبادشان  سرزمين دشمن.  ساختم
 ». نماند  باقی  نفر نيز در آن  يک  حتی آه
 

   اورشليم  خدا به  برآت ءوعده
   نازل بر من   قادر متعال خداوند بار ديگر پيام

 :گرديد
اند بسيار   آورده  بر سر اورشليم  دشمنان  آه از آنچه«2

.   دارم  را دوست  اورشليم ، زيرا من  هستم خشمگين
 و در  گردم  باز می  خود اورشليم  سرزمين  به اآنون3

  و آوه»  شهر امين«،  ؛ و اورشليم شوم  می آنجا ساآن
 . خواهد شد ناميده»   مقدس آوه«خداوند 

   و زنان  بار ديگر آباد خواهد شد و مردان اورشليم«4
 شهر خواهند  ی باز در ميدانها  دست پير عصا به

   سرگرم  آه یهاي  از بچه  آن یها و آوچه5 ، نشست
 . هستند پر خواهد شد یباز

 هستيد   قوم  بازماندگان  شما آه ی شايد برا اين«6
  ی آار آسان  من ی برا  آن  انجام یول نباشد،  یباورآردن

 و   خود را از مشرق  قوم  من  باشيد آه مطمئن7 . است
   باشند نجات  شده  پراآنده  آه ی و هر جاي مغرب

 در   امنيت  تا درآمال  گردانم یو آنها را برم8  دهم یم
  آنها ی خدا ، و من  من آنها قوم.  شوند  ساآن اورشليم
  ی بر آنها حكمران ی و راست ا عدالت بود و ب خواهم
 . آرد خواهم

 آار آنيد،   آار شويد و با دلگرمی  به ، دست حال«9
   خدا را شروعء  خانه  ريزی  پی  آه زيرا از هنگامی

   شما را تشويق  خود پيوسته آرديد، انبيا با سخنان

7
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 جا را فرا   همه ، فقر و ناامنی  از آن قبل10. اند آرده
   اينک ولی11 يكديگر بودند،   دشمن بود و مردم  گرفته
 داد؛   خواهم  هستيد برآت  قوم  بازماندگان  شما آه  به من
 خواهيد   و زرع  آشت  و آرامش  در صلح  آه بطوری12

.  خواهيد آورد  دست  به  فراوان آرد و محصول
   پر خواهند شد و بر زمين  انگور از ميوه درختان
   نصيب  برآات  اين تمام. خواهد باريد   فراوان باران

   مردم  وقتی در گذشته13.  خواهد شد  قوم بازماندگان
 آنند،   را نفرين خواستند آسی  ديگر می قومهای

 فقير و   يهودا و اسرائيل  مثل خدا آند تو هم«: گفتند می
   ديگر اينطور نخواهد بود، چون ولی» !  شوی درمانده

 بخشيد؛ و   خواهم  شما برآت ، به اده د  شما را نجات من
 يهودا و  خدا آند مثل«:   خواهند گفت  از اين آنها پس
 نترسيد و  پس» !  و سعادتمند شوی  خوشبخت اسرائيل
 خدا را ء  خانه  بكار شده  دست  نشويد، بلكه مأيوس

   شما برآت  آنيد، به اگر چنين15و14!  آنيد بازسازی
   آوردند، آنچه  خشم  شما مرا به ان پدر وقتی.  داد خواهم
   آرد و همين  خواهم  آنها را مجازات گفتم.  ، آردم گفتم

 شما را  گويم  می  وقتی پس.   دادم آار را نيز انجام
  پس.  داد  خواهم  حتمًا برآت ، بدانيد آه دهم  می برآت
راستگو و با :   است  شما اينء اما وظيفه16! نترسيد
در 17.  و صفا رفتار آنيد  با صلح  و با همه باشيد انصاف

   نخوريد، چون  دروغ  نباشيد و قسم  ديگران فكر اذيت
 ».  دارم  آارها نفرت  از اين من
   نازل  بر من  خداوند قادر متعال  از جانب  ديگری پيام18
   در ماههای  آه ای  سوگواری ها و ايام روزه«19: شد

   پايان آرديد به  برگزار می م و ده ، هفتم ، پنجم چهارم
   اعياد شاد و پرنشاط  به  مراسم خواهند رسيد و اين

 و   ببعد راستی  شما نيز از اين پس!  خواهند شد تبديل
 از   بسياری مردمان21و20.  بداريد  را دوست صلح

 خواهند   هجوم  اورشليم  به  زيارت  برای  جهان ممالک
   شهر به  يک مردم . آنند  اعياد شرآت آورد تا در اين

   اورشليم ما به«:   خواهند گفت شهر ديگر رفته
 از خداوند قادر   با ما بياييد تا برويم شما هم.  رويم می

، و   از مردم ، بسياری آری22» .  آنيم  برآت  طلب متعال
   نزد خداوند قادر متعال  اورشليم  به  بزرگ  ملتهای حتی

   برآت  از او طلب  نموده عبادتخواهند آمد تا او را 

   دست  مختلف  نفر از قومهای  روزها ده در آن23. آنند
ما را نيز با :   خواهند گفت  شده  نفر يهودی  يک  دامن به

 ».  خدا با توست دانيم  می خود ببر چون
 

   مجاور اسرائيل ی قومها مجازات
 ،  است  نموده  قومها را اعالم خداوند مجازات

 را زير نظر   اسرائيل  قوم  فقط  او نه ونچ
. باشد ی نيز م  جهان ی قومها ء همه  مراقب دارد، بلكه
   دمشق ی در نزديك  را آه  و حمات ، دمشق او حدراخ

   هم  صور و صيدون یحت.  خواهد آرد  مجازات است
 نخواهند   او در امان  از مجازات با وجود مهارتشان

 و   ساخته ی خود استحكامات یراهر چند صور ب3 .ماند
   او چون ی و طال برا  نقره  آه  آرده  جمع آنقدر ثروت

 چيزها را از   اين ء خداوند همه ولی4،  است   بيابان ريگ
 دريا خواهد   را به استحكاماتش.   گرفتاو خواهد
 خواهد   يكسان ک با خا  آشيده  آتش  و او را به ريخت
 .آرد

 خواهد  زده  را ببيند وحشت  واقعه  اين  اشقلون یوقت5
 از   خود خواهد پيچيد و عقرون  از درد به غزه. شد

 ببينند صور قادر  ی خواهد لرزيد، زيرا وقت ترس
 برباد   را بگيرد، اميدشان  دشمنان ی جلو پيشرو نيست

   خواهد خورد و پادشاهش  شكست غزه.  خواهد رفت
 .  خواهد رفت  از بين ی بكل لون خواهد شد، و اشق آشته

اشدود، شهر ثروتمند «: فرمايد یخداوند م6
  من7 . خواهد افتاد  بيگانگان  دست ها به یفلسطين
   را آه هايش ی او و قربان  را از دهان  حرام یگوشتها
   خواهم  بيرون  دندانهايش خورد، ازميان ی م با خون
   مرا عبادت بمانند ی باق  آه یهاي یفلسطين. آشيد

   يهودا در ميان  از طوايف ی يك خواهند آرد و بعنوان
   عقرون یها یفلسطين.  خواهند شد  پذيرفته  من قوم
  ، همانطور آه  خواهند پيوست  من  قوم به نيز
 در  من8 . آار را آردند  اين ها سالها پيش یيبوس

 داد تا از ورود   خواهم ی خود نگهبان  سرزمين اطراف
.   آنم ی جلوگير  اسرائيل ک خا  به  مهاجم هيانسپا

   و اجازه گيرم ی را زير نظر م  دشمن  حرآات بدقت
 مرا   قوم  بار ديگر سرزمين  بيگانه  ستمگران دهم ینم

 .  و تاز قرار دهند مورد تاخت
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   اسرائيل  ظهور پادشاه ءوعده

 فرياد   آنيد و از خوشحالی ، شادی  من  قوم ای«9
  او نجات! آيد  نزد شما می  پادشاهتان ريد، چونبرآو
  ، سوار بر آّره  و با فروتنی  پيروزمند است ای دهنده
 شما را   جنگی های  اسبها و عرابه من10! آيد  می االغی

   شكسته تان  جنگی ، و آمانهای  گرفت از شما خواهم
   قومها صلح  تمام  شما در ميان خواهند شد، زيرا پادشاه

 او از دريا تا دريا  قلمرو حكومت. قرار خواهد آردبر
.  خواهد بود  زمين ء نقطه  تا دورترين و از رود فرات

 مهر   را با خون  و آن  با شما بستم  آه بخاطر عهدی11
.  رهانيد  خواهم  هالآت  شما را از چاه ، اسيران آردم

  ن شهر ام  هستيد، به  در انتظار آزادی  آه  اسيرانی ای12
   آه دهم  می  شما قول امروز به. خود بازگرديد

  ای13!   آنم ايد دو برابر جبران  آشيده  را آه سختيهايی
.   هستی ، تو تير من  اسرائيل  و ای  من يهودا، تو آمان

   بضد مردان  شجاع  شمشير سربازی  شما را مثل من
 ». آورم  درمی  حرآت  به يونان

 
  خدا  قوم یپيروز

 خواهد  ی رهبر  جنگ  خود را هنگام اوند قومخد14
.   خواهد انداخت  آسمان  برق  را مثل تيرهايش. آرد

 صدا درخواهد آورد و   را به خداوند شيپور جنگ
شود،  ی بلند م  جنوب ی از صحرا  آه یمانند گردباد

   خود دفاع او از قوم15 .  خواهد رفت  دشمن  جنگ به
 زير   داده  خود را شكست ان دشمن خواهد آرد و ايشان

 را  ی پيروز طعم.  خواهند نمود  خود لگدمال یپا
  دشمنان.  سر خواهند داد یخواهند چشيد و غريو شاد

 آنها پر   را از خون  و زمين خود را خواهند آشت
   مثل خداوند، خدايشان  روز در آن17و16 .خواهند آرد

 خود را  ، قومآند ی م  خود محافظتء  از گله  آه یچوپان
 و   خوب  در سرزمين ايشان.  خواهد بخشيد نجات
، خواهند درخشيد و   تاج ی او مانند جواهر رو یزيبا

 خواهد   را شاداب  جوانان  و شراب  محصول یفراوان
 .  ساخت

 
  يهودا نجات

   بهار از خداوند بخواهيد باران در فصل
تد و فرس  ابرها را می  آه بباراند، زيرا اوست

، حاصلخيز  باراند تا مزارع  می  فراوانی  را به باران
 را   درخواستی توانند چنين  نمی بتها و فالگيران2. شوند
بينند و   می  فالگيران  آه رؤياهايی.  آنند اجابت

 و   است  محض آنند دروغ  تعبير می  آه خوابهايی
ند ده  آنها می  آه ای تسلی. شود  می  مردم  گمراهی باعث
،   گمشده  گوسفندان  مثل يهودا و اسرائيل.   است فايده بی

 آنها   ندارند آه اند زيرا رهبری  شده  و آواره سرگردان
 . آند را هدايت

 بر شما   آه ی بر آسان  من خشم«: فرمايد یخداوند م3
  ی بزها  اين من.   است ور شده آنند شعله ی م حكومت

   خداوند قادر متعال  آه من.  آرد  خواهم نر را تنبيه
   نموده  خود يهودا مراقبتء  تا از گله ام  آمده هستم
  از ميان4 . ، نيرومند سازم ی جنگ  اسب  را چون ايشان
  ی و فرماندهان ، فرمانروايان  يهودا، حكام ءقبيله

 با  ايشان5 . آنند ی مرا رهبر  تا قوم برخواهند خاست
  ها لگدمال  آوچه ل گ  خود را مثل  دشمنان یدلير

 خواهند داد،   شكست خواهند آرد و آنها را در جنگ
 .  هستم  با ايشان زيرا من

   را نجات  آرد و اسرائيل  خواهم يهودا را تقويت«6
   را به  ايشان  نموده بر آنها رحمت.  بخشيد خواهم

   آنها طوری وضعيت.  گرداند  بازخواهم وطنشان
.  ام  نكرده  را ترک گز ايشان هر  گويی خواهد بود آه

 را   ايشان  و دعای  هستم  ايشان  خداوند، خدای من
   شجاع  جنگجويانی آنها مثل7.  آرد  خواهم اجابت

   گويی  شاد خواهد شد آه  چنان دلشان. خواهند بود
   ياد آورده  را به  برآات  اين فرزندانشان.  شرابند مست

   خداوند انجام  از آنچه  ايشان دل.  خواهند شد خوشحال
،  خوانده  را فرا ايشان8.  شاد خواهد گرديد  است داده

 داد   خواهم  آنها را نجات من.  آرد  خواهم  جمع دور هم
  هر چند ايشان9.  زياد خواهند شد  گذشته  مثل و ايشان
 آنها  ، ولی ام  ساخته  قومها پراآنده  بذر در ميان را مثل

  آنها با فرزندانشان. ياد خواهند آورد  در آنجا مرا به
آنها را از 10.   خود برخواهند گشت  وطن  به  مانده زنده

   جلعاد و لبنان  زمين  و به گردانم مصر و آشور باز می
 را پر خواهند   سرزمين  آن  تمام  و ايشان آورم می
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آنند   عبور می  مشكالت  دريای  از ميان وقتی11.  ساخت
   خواهم  دريا را خشک  اعماق را آنار زده   امواج من
 خواهد شد و مصر قدرتمند،  آشور مغرور، پست. آرد

 ». خواهد داد  خود را از دست قدرت
 خود   قوم  خود را به قدرت«: فرمايد یخداوند م12
   از من  و ايشان سازم ی م ی و آنها را قو بخشم یم

 ». خواهند آرد یپيرو
 

  الم ظ  قدرتمندان ینابود
  تا  خود را باز آن یها ، دروازه  لبنان یا

  یا2 .را بسوزاند * سرو تو ، درختان آتش
   تباه  سرو آه  درختان ی تمام ی صنوبر، برا درختان

 آنيد،  ی زار  باشان ی بلوطها یا.  آنيد اند گريه شده
،   حاآمان یا3 .  است  نابود شده  عظيم زيرا جنگل

 شما بر باد   و جالل د، زيرا جاه آني ی و زار گريه
 را بشنويد،   ژيان ی شيرها  اين غرش.   است رفته
 .  است  شده  ويران  پر شكوهشان  اردن ء دره چون

 
   دو چوپان ءقضيه

 ** برو و چوپان«:  فرمود  من  به خداوند، خدايم4
  رهبران5.  شوند  سربريده  قرار است  آه  باش گوسفندانی
 آنها  چوپانانشان. آنند  می مرا خريد و فروش  شرور، قوم
! خدا را شكر«: گويند فروشند و می  می رحمی را با بی

 سر   آنها را خريده و خريدارانشان» ! ثروتمند شديم
 » . شوند  مجازات  اينكه برند بدون می

   سرزمين  اين  ديگر بر مردم من«: فرمايد خداوند می6
   آنها در چنگ گذارم  می  آرد، بلكه  نخواهم رحم

. شوند  ، آشته  گرفتار شده  شرور خودشان رهبران
   بيابان  به  را مبدل  سرزمين  شرور، اين رهبران

 ». شد  نخواهم  آارشان  مانع خواهند آرد و من
 را  ی يك  گرفته  در دست ی چوپان ی دو عصا  من پس7
   و همانطور آه ناميدم» پيوند« را  یو ديگر»  فيض«
در 8 .  را چرانيدم  بود، گله  شده  دستور داده  من به

                                                 
درخت سرو لبنان کنايه است از قومهای قدر تمند جهان و    *

 .يا پادشاهان آنها

رهبر يا پادشاه و منظور , »چوپان« در اينجا منظور از **
 .قوم است, »گوسفندان«از 

؛   آزاد شدم  گله  اين  چوپان ، از شر سه  ماه ک ي عرض
   نيز از دست  متنفر گشتند و من  از من  گوسفندان یول

 .   و بيزار گشتم آنها خسته
   شما نخواهم  بعد چوپان  به از اين«:   آنها گفتم  به پس9

   آشته  آه  بگذار بميرد و آن  است ردنی م  آه آن. بود
   باقی  آه  هم آنهايی.  شود  بگذار آشته  است شدنی
 »!مانند بگذار همديگر را بدرند و بخورند می

 تا   شكستم  داشت نام»  فيض «  را آه  عصايم آنگاه10
 بود   با آنها بسته  را آه ی خداوند عهد  آه  دهم نشان
.  شد  روز عهد شكسته  همان در پس11 .  است شكسته
   را خريد و فروش  گوسفندان  آه ی آسان آنگاه
 شدند   بودند، متوجه  دوخته  چشم  من آردند و به یم
 آنها   به ی پيام  آردم  من  آه ی آارء  خداوند بوسيله آه
 .دهد یم

 ».اگر مايليد، مزد مرا بدهيد«:   آنها گفتم  به من12
 .مزد مرا دادند  *** تكه نقره ی با س پس

 در   را آه  هنگفتی  مبلغ اين«:  فرمود  من خداوند به13
 »!گر بينداز  تو دادند، نزد آوزه  به  ارزشت مقابل
 ء  خانه را در  و آن  را گرفتم  نقره  تكه  سی  آن  من پس

 را   ديگرم  عصای سپس14.  گر انداختم خداوند نزد آوزه
 پيوند   آه  دهم  تا نشان م شكست  داشت نام» پيوند « آه

 .  است  شده  شكسته  يهودا و اسرائيل  بين برادری
 آار   و به  باز بروم  فرمود آه  من  خداوند به آنگاه15

  ک ي  بار قرار بود نقش اين.   شوم  مشغول یچوپان
 .  بد را ايفا آنم چوپان

  ی برا  من دهد آه ی م  نشان اين«:  فرمود  من او به16
   آه ی آنان  به  نه  آه آنم ی م  تعيين ی، چوپان مقو
   مراقبت  از نوزادان دهد، نه ی م ميرند اهميت یم
 سالمها را  نمايد، نه ی م  زخميها را معالجه آند، نه یم

  توانند راه ی نم  را آه ی لنگان دهد، و نه ی م کخورا
 را   چاق  گوسفندان گيرد؛ بلكه ی م بروند بر دوش

   بر اين یوا17 .آند ی را م رد و سمهايشانخو یم
شمشير !   نيست  فكر گله  به  آه نشناس  وظيفه چوپان

                                                 
 و 32: 21نگاه کنيد به خروج . سی تکه نقره بود قيمت يک برده  ***

 .93: 27متی 
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 او فرود خواهد آمد و   راست خداوند بر بازو و چشم
 ».  خواهد ساخت او را آور و ناتوان

 
   اورشليم  دشمنان ینابود

   خداوند آن  آه  اسرائيل  سرنوشت  است اين
 آسمانها را   آه یود، خداوند نم را اعالم

 را در   انسان  را نهاد و روح گسترانيد، بنياد زمين
 : قرار داد درونش

 خود   سپاهيان  آه  همسايه ی قومها ی را برا اورشليم«2
 يهودا  ی و ساير شهرها  اورشليم ء محاصره یرا برا

   آه یهنگام3 . گردانم ی زهر م ء آاسه فرستند، مثل یم
   شوند، من  جمع  بر ضد اورشليم  جهان یمها قو تمام

   خواهم ی عظيم  آنها مانند سنگ ی را برا اورشليم
 دهد خود   را تكان  بخواهد آن  هرآس ، آه ساخت
 ». شود  مجروح سخت

 را   مهاجم  روز، سپاهيان در آن«: فرمايد یخداوند م4
  ی آور  را به  و اسبهايشان آنم ی م  و سردرگم گيج
.   يهودا هستم  مردم  مراقب ، زيرا من سازم یال ممبت

  مردم:   خود خواهند گفت  يهودا در دل  رهبران آنگاه5
  ی، خدا  هستند، زيرا خداوند قادر متعال ی قو اورشليم
 .  است ايشان

   آه ی آتش  شعله  يهودا را مثل  روز، رهبران در آن«6
  آنها تمام.  گردانم یسوزاند، م ی را م جنگلها و مزارع

 خواهند سوزاند،   و چپ  را از راست  همسايه یقومها
 ساير  من7 . خواهند بود  در امنيت  اورشليم و مردم
  گردانم ی پيروز م  از اورشليم  يهودا را پيش یشهرها
  ی داود از پيروز ی سلطنت  و نسل  اورشليم تا مردم

 .خود مغرور نشوند
   خواهم  دفاع  اورشليم ردم از م  خداوند هستم  آه من«8

خواهد   ی قو  داود پادشاه  آنها مثل ضعيفترين. آرد
  ء فرشته  داود مانند خدا و مثل ی سلطنت بود، و نسل

زيرا 9!  خواهند آرد  آنها حرآت خداوند در پيشاپيش
   جنگ  به  را آه ی قومهاي  تمام  آه  است  اين قصد من
 . آيند نابود آنم ی م اورشليم

 
   اورشليم  مردم یسوگوار

   ساآنان  را بر تمام  و تضرع  ترحم  روح من«10
اند   زده  نيزه  آه ، و آنها بر من  ريخت  خواهم اورشليم

   خواهند نمود چنانكه  و عزاداری خواهند نگريست
  اند، و آنچنان  تنها فرزند خود عزا گرفته  برای گويی
   مرده  ارشدشان پسر  گويی  آه  خواهند گرفت ماتم
 برپا   بزرگی  ماتم  روز، در اورشليم در آن11.  است

   پادشاه  يوشيای  برای  مردم  آه خواهد شد همانند ماتمی
 . شد برپا آردند  مجدو آشته ء در دره آه
   گريه  فراوان  با اندوه  اسرائيل  قبايل ءهمه«14و13و12

 تا   گرفته  و آاهن  از پادشاه  قوم تمام. خواهند آرد
   جداگانه ای هر خانواده. شوند ، عزادار می  عادی مردم
 در  ک جدا و شوهر جدا تا هر ي گيرد زن ی م ماتم
 . بكشد  دوش  را به  واندوهش  بار غم یتنهاي

 
  داود ومردم   خاندان ی برا  زمان در آن«

 خواهد شد،  ی جار یا  چشمه اورشليم
  هايشان  و ناپاآی  گناهان ء همه را از  ايشان  آه ای چشمه

 ».  خواهد ساخت کپا
 
   دروغين ی از انبيا  اسرائيل  شدن کپا
   روز هرگونه در آن«: فرمايد  می خداوند قادر متعال2

   اسرائيل  را در سراسر سرزمين پرستی بت
   نماند و نام  باقی  از آن  اثری  آه ، بطوری اندازم برمی

   از وجود انبيای  را بكلی رزمينس.  شود بتها فراموش
   باز به و اگر آسی3،  آنم  می  پاک  و فالگيران دروغين
   آشته  پدر و مادر خودش  دست  آند، به  نبوت دروغ

،   شوی تو بايد آشته«:   او خواهند گفت به! خواهد شد
 ». آنی  می  نبوت  خداوند آاذبانه  نام  به چون

   خجالت  از نبوتهايشان غين درو  روز انبيای در آن«4
 انبيا   لباس  مردم  دادن  فريب خواهند آشيد و ديگر برای

:   از آنها خواهند گفت هر يک5.  نخواهند آرد را برتن
   از جوانی شغلم  و  آشاورزم  يک ، من  نيستم  نبی من«

   اين پس«:  بپرسد و اگر آسی6» .  است  بوده آشاورزی

12
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در «: دهد  می جواب» ؟  چيست تو  بدن  روی*زخمها
 ». ام  شده  زخمی  با دوستان نزاع

 
  خدا  شبان شدن آشته

 شمشير بضد  ای«: فرمايد  می خداوند قادر متعال7
،   است  و همكار من  همدوش  آه  مردی ، آن  من شبان
 ** . شوند  پراآنده  تا گوسفندان  را بزن شبان! برخيز
   آنها از بين و دو سوم8 زد   خود را خواهم  قوم من

   آتش  را از ميان  باقيمانده  سوم يک9.  خواهند رفت
 طال و   مثل ، درست آنم  می  و آنها را پاک گذرانم می
 مرا   نام ايشان. شوند  می ، خالص  آتش ء بوسيله  آه نقره

  من.  نمود  خواهم  آنها را اجابت خواهند خواند و من
 خواهند  و ايشان» . هستند  من اينها قوم«:   گفت خواهم
 ».  ماست خداوند، خدای«:  گفت

 
  خداوند  سلطنت یبرقرار

  روز، در آن!   است کروز خداوند نزدي
  آند تا با اورشليم ی م خداوند قومها را جمع

  ها را غارت گيرند و خانه یآنها شهر را م. بجنگند
 خود  بين را  آنند و غنيمت ی تجاوز م  زنان  به نموده
برند  ی م  اسارت  را به  جمعيت نصف. نمايند ی م تقسيم

  ی شهر باق یها  خرابه  ديگر در ميان و نصف
 .مانند یم
  در آن4 .رود ی قومها م  آن  جنگ  خداوند، به آنگاه3

   اورشليم ی شرق  در سمت  آه  زيتون روز، او بر آوه
   دو نصف  زيتون ، خواهد ايستاد و آوه  است  شده واقع

   غرب  به  از شرق ی بسيار وسيع ءخواهد شد و دره
 و   شمال  بطرف  آوه بوجود خواهد آورد، زيرا نصف

.  خواهد آرد  حرآت  جنوب  بطرف  ديگر آن نصف
   آنطرف  فرار خواهيد آرد و به  دره  آن شما از ميان5

، فرار خواهيد آرد،  یآر.  خواهيد رسيد آوه
 عزيا،   در زمان داد شما قرنها پيش اج  آه همانگونه
خداوند، .  فرار آردند  لرزه  يهودا، از زمين پادشاه

                                                 
. کردند انبيای دروغين روی بدن خود زخمهايی ايجاد می   *

 .28: 18نگاه کنيد به اول پادشاهان 

نگاه کنيد به . اين پيشگويی در مورد عيسی مسيح است **
 .27: 14 و مرقس 31: 26متی 

با او  *** مقدسان ی خواهد آمد و تمام  من یخدا
 .خواهند بود

 ديگر نور   و ستارگان  روز خورشيد و ماه در آن6
  آن!  خواهد بود  جا روشن  همه ولی7نخواهند داد؛ 

  خداوند د بود و فقط خواه روز، روز مخصوصی
  ديگر مانند هميشه.  فرا خواهد رسيد  هنگام داند چه می
   مثل  هم  هوا در شب  و روز نخواهد بود، بلكه شب

 در  ، هم بخش  حيات آبهای8.  خواهد بود روز روشن
 خواهد   جاری  از اورشليم  در تابستان  و هم زمستان
 ديگر  ، و نيمی  مديترانه  دريای  بسوی  از آن شد؛ نيمی
 .  خواهد رفت  مرده  دريای بسوی

 خواهد بود   سراسر جهان  روز، خداوند، پادشاه در آن9
 تنها او را خواهند پرستيد و او را خداوند  و مردم

  مرز شمالی (  از جبع  سرزمين تمامی10.  خواهند دانست
 خواهد   پهناوری دشت)  مرز جنوبی ( تا رمون) يهودا

   قرار خواهد داشت  مرتفعی  در محل اورشليم  شد، ولی
   قديمیء  دروازه  تا محل  بنيامين ء از دروازه  آن و وسعت

   تا محل ئيل حنن  ، و از برج  زاويهء و از آنجا تا دروازه
 در   در اورشليم مردم11.  خواهد بود  پادشاه چرخشتهای

   خواهند شد و ديگر هرگز خطر نابودی  ساآن امنيت
 .نها را تهديد نخواهد آردآ

   با اورشليم  آه ی قومهاي خداوند بر سر تمام12
 آنها  بدن: آند ی م  بالها را نازل اند اين جنگيده
   از بين  در حدقه پوسد، چشمهايشان ی م زنده زنده
. شود ی م ک خش  در دهانشان روند و زبان یم

   به آند آه ی م  و مضطرب  گيج خداوند آنها را چنان13
 يهودا در   مردم تمام14 . همديگر خواهند افتاد جان

  ی قومهاء  همه  خواهند جنگيد و ثروت اورشليم
 را  هايشان  تا لباس  گرفته ، از طال و نقره همسايه
 بال بر سر اسبها،  همين15 . خواهند آرد غارت

   ديگر آه  حيوانات یقاطرها، شترها، االغها و تمام
 . خواهد شد  هستند نازل  دشمن در اردوگاه

 بدر   سالم  جان  آشنده  بالهای  از اين  آه  آنانی آنگاه16
 خواهند آمد تا خداوند قادر   اورشليم  به برند، هر ساله

   برای  را بپرستند و جشنی  جهان ، پادشاه متعال

                                                 
 .»فرشتگان«يا » مقدسان « ***
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   پرستش  برای اگر قومی17.  برگزار نمايند شكرگزاری
دچار   نيايد،  اورشليم  به در متعال خداوند قا  يعنی پادشاه

 از   مصر حاصلخيز هم حتی18.  خواهد شد خشكسالی
، اگر مصر و  بنابراين19.  نخواهد ماند  بال در امان اين

   مجازات  آنند همگی  خودداری ساير قومها از آمدن
 .خواهند شد

   اسبها نيز نوشتهء  زنگوله ی رو ی روز حت در آن20
   تمام» . هستند  مقدس ها اموالاين«: خواهد شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ظروف  خداوند همچونء  خانه یپز ک خورا ظروف
 هر  درواقع21 . خواهند بود ، مقدس قربانگاه آنار
 و   شود مقدس  و يهودا يافت  در اورشليم  آه یظرف

  ی آسان تمام.  خواهد بود  خداوند قادر متعال مختص
   پختن ی برا  ظروف آيند از آن ی م  عبادت ی برا آه

  در آن.  خواهند آرد  خود استفاده یها ی قربان گوشت
 از  ی، ديگر اثر  خداوند قادر متعال ءروز در خانه

 . نخواهد بود تاجران


