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کتاب زِکَریای نب

مقدمه

کتاب زِکَریای نب از لحاظ پیشوی های زیادی که در مورد آمدن مسی موعود دارد، از

شهرت خاص بر خوردار است.

زکریا و حج نب هم عصر بودند و در تشویق مردم در بازسازی عبادتاه در اورشلیم نقش

اساس داشتند. اسرائیل های که جدیداً از تبعید و مهاجرت در بابل برگشته بودند، به سخنان

تشویق آمیز انبیا احتیاج داشتند تا بتوانند در مقابل مشالت مقاومت کنند و به بازسازی

عبادتاه در اورشلیم ادامه دهند. باالخره بعد از چهل سال عبادتاه به پایۀ تمیل رسید.

زِکَریای نب به مردم پیشوی کرده گفت که مسی موعود در حال آمدن به دنیا است. وقتیه او

بیاید بر دنیا سلطنت خواهد کرد و صل و آرامش با خود خواهد آورد.

پنجصد سال بعد از زکریا، قسمت از این پیشوی با آمدن عیس مسی جامۀ عمل پوشید.

قسمت دیر پیشوی او در زمان ظهور ثان مسی عمل خواهد شد.

فهرست مندرجات:
پیام های اخطار و امید: فصل ۱ ‐ ۸

مجازات اقوام دیر: فصل ۹: ۱ ‐ ۸
سعادت و آرامش آینده: فصل ۹: ۹ ‐ ۱۴: ۲۱
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دعوت به توبه

۱ ۱در ماه هشتم سالِ دوم سلطنتِ داریوش پادشاه، کالم خداوند بر زکریا ـ پسر برکیا و نواسۀ
عدوی نب ـ نازل شد. خداوند قادر مطلق به زکریا فرمود: ۲«از طرف من به مردم بو که من بر

ین بودم، ۳اما حاال اگر بسوی من برگردید، من هم بسوی شما بر مپدران شما بسیار خشم

گردم. ۴مثل اجداد خود نباشید که انبیای گذشته پیام مرا به آن ها دادند تا از راه که در پیش

گرفته بودند بازگردند و از اعمال زشت خود دست بشند، ول به حرف آن ها گوش ندادند و از

امر من اطاعت نردند. ۵اجداد شما و انبیای گذشته دیر زنده نیستند و هم مردند، ۶توسط

بندگانم، انبیاء احام و هشدارهای خود را به اجداد شما دادم، ول آن ها توجه نردند و در

نتیجه، جزا دیدند. سرانجام، آن ها توبه کردند و گفتند: خداوند قادر مطلق ما را به سزای اعمال

ما رساند و هوشدارهائ را که به ما داده بود، عمل کرد.»

رؤیای اسپها

۷در روز بیست و چهارم ماه یازدهم، یعن ماه شباط، در دومین سال سلطنت داریوش، کالم

خداوند در رؤیای شب به من، زکریا نازل شد. ۸در ی دره ای، در بین درختان آس مردی را

سوار بر ی اسپ سرخ دیدم. پشت سر او اسپهای به رنهای نصواری، ابلق و سفید ایستاده

بودند. ۹از مرد پرسیدم: «ای آقای من، این اسپها برای چه در اینجا ایستاده اند؟» او جواب داد:

«دلیل آن را به تو م گویم.» ۱۰پس آن مردی که در بین درختان ایستاده بود، به من گفت که

خداوند آن ها را فرستاده است تا در زمین تردد کنند. ۱۱آناه اسپ سواران به فرشتۀ خداوند که

در بین درختان آس ایستاده بود، گزارش داده گفتند: «ما در سراسر روی زمین تردد کردیم و در

همه جا آرام برقرار است.»

۱۲فرشتۀ خداوند وقت این را شنید گفت: «ای خداوند قادر مطلق، مدت هفتاد سال بر اورشلیم

و شهرهای یهودا خشمین بودی. تا ب رحمت خود را از آن ها دری م کن؟» ۱۳خداوند با
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مهربان و سخنان تسل آمیز به فرشته جواب داد. ۱۴آناه فرشته به من گفت: «این پیام خداوند

قادر مطلق را اعالم کن که م فرماید: «من به اورشلیم شفقت و به سهیون غیرت زیادی دارم.

۱۵اما بر اقوام که در رفاه و آسایش زندگ م کنند، سخت خشمین م باشم، زیرا آن ها زیادتر

از آنچه که من م خواستم بر قوم برگزیدۀ من ظلم نمودند.» ۱۶بنابران، خداوند م فرماید: «من

با رحمت و شفقت بیشتر به اورشلیم بازگشت م کنم و عبادتاه من و تمام شهر اورشلیم سر از

نو آباد م شوند.» ۱۷خداوند قادر مطلق م فرماید: «شهرهای اسرائیل سرشار از سعادت و

برکت م گردند و من بار دیر سهیون را تسل داده و اورشلیم را برای سونت خود

بر م گزینم.»»

رؤیای شاخها و آهنران

۱۸در رؤیای دیر چهار شاخ گاو را دیدم. ۱۹از فرشته پرسیدم: «اینها چه هستند؟» او جواب

داد: «اینها چهار قدرت هستند که مردم یهودا و اسرائیل و اورشلیم را پراگنده ساخته اند.»

۲۰بعد خداوند چهار آهنر را به من نشان داد. ۲۱پرسیدم: «اینها برای چه کاری آمده اند؟» او

در جواب فرمود: «اینها آمده اند تا آن چهار شاخ را که باعث پراگندگ مردم یهودا شده اند، به

وحشت بیندازند، از تخت قدرت شان سرنون سازند و همه را بر زمین بوبند و دور

بیندازند.»

رؤیای فیتۀ اندازه گیری

۲ ۱در رؤیای دیری مردی را دیدم که ی فیتۀ اندازه گیری در دست داشت. ۲از او پرسیدم:
«کجا م روی؟» او جواب داد: «برای اندازه گیری شهر اورشلیم میروم و م خواهم ببینم که

عرض و طول آن چقدر است.» ۳آناه فرشته ای که با من صحبت م کرد به استقبال فرشتۀ

دیری که به طرف او م آمد، رفت. ۴فرشتۀ دوم به اول گفت: «بشتاب و به آن جوان که فیتۀ
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اندازه گیری در دست دارد بو که اورشلیم آنقدر از انسان و حیوان پر م شود که ضرورت به

دیوار نم باشد.» ۵خداوند م فرماید: «من دیوار آتشین دورادور شهر بوده و با تمام شوه و

جالل خود در آن ساکن م شوم.»

دعوتِ عودت به وطن

۶‐۷خداوند به قوم برگزیدۀ خود م فرماید: «من شما را به همه جا پراگنده ساختم، اما حاال ای

کسان که در بابل در حال تبعید بسر م برید، فرار کنید و به سهیون برگردید.» ۸خداوند قادر

مطلق مرا مأمور ساخت تا به مقابلۀ اقوام که بر شما ظلم کرده اند، بروم. هر کس که به شما آزار

برساند در حقیقت به خداوند آزار م رساند، زیرا شما مثل مردم چشم خداوند هستید.

۹خداوند، خودش با آن ها م جند و آن ها توسط غالمان خود غارت م شوند. آناه همه

م دانند که خداوند قادر مطلق مرا فرستاده است.

۱۰خداوند م فرماید: «ای دختر سهیون آواز بخوان و خوش کن، زیرا من م آیم و در بین شما

ساکن م شوم.» ۱۱در آن روز اقوام زیادی به خداوند ملحق گردیده قوم برگزیدۀ او م شوند و

خداوند خودش در بین شما ساکن م شود و آناه م دانید که خداوند قادر مطلق مرا پیش شما

فرستاده است. ۱۲خداوند بار دیر یهودا را مل خاص خود در سرزمین مقدس قرار داده و

اورشلیم را به شهر خود بر م گزیند.

۱۳ای تمام مردم، در حضور خداوند خاموش باشید، خداوند از مسن مقدس خود برخاسته

م آید.

رؤیای کاهن اعظم

۳ ۱بار دیر خداوند در رؤیا یهوش، کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشتۀ
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خداوند ایستاده بود. شیطان هم در آنجا به دست راست او قرار داشت و او را مورد اتهام قرار

م داد.

۲فرشتۀ خداوند به شیطان گفت: «ای شیطان، خداوند ترا محوم کند. خداوند که اورشلیم را

برگزیده است ترا محوم کند. یهوش مثل چوب نیم سوخته ای است که از بین آتش گرفته شده

باشد.» ۳یهوش با لباس کثیف در حضور فرشته ایستاده بود. ۴فرشته به آنهای که در آنجا ایستاده

بودند گفت: «لباس کثیف او را از تنش بیرون کنید.» بعد به یهوش گفت: «ببین، گناهان ترا از

تو دور کردم و حاال لباس فاخر به تنت م کنم.» ۵سپس امر کرد که ی دستار پاک بر سرش

بذارند و او را با لباس نو ملبس سازند. پس در حالیه فرشته در آنجا ایستاده بود، دستار و

لباس نو به او پوشاندند.

۶بعد فرشتۀ خداوند به یهوش گفت ۷که خداوند قادر مطلق م فرماید: «اگر از طریقه های من

اطاعت کن و هرآنچه به تو م گویم انجام ده، آناه تو از عبادتاه من داوری خواه نموده

ان در حضور من خواهکرد و تو نیز مانند این فرشت و از صحن های آن محافظت خواه

آمد.» ۸خداوند قادر مطلق م فرماید: «ای یهوش کاهن اعظم و ای همه هماران او بشنوید!

شما نشانه ای هستید از آنچه که در آینده رخ م دهد. من بندۀ خود را که «شاخه» نام دارد

گذاشته ام، نوشته ای را ح که در پیشروی یهوش هفت ضلع ِآورم. ۹بر آن تخته سن م

م نمایم و در ی روز گناه این سرزمین را رف م کنم.» ۱۰خداوند قادر مطلق م فرماید: «در

آن روز هر ی از شما همسایۀ خود را دعوت م کند که در زیر سایۀ تاک و درختان انجیر تان

در صل و صفا بنشینند.»

رؤیای چراغدان و درختان زیتون

۴ ۱فرشته ای که با من صحبت م کرد آمد و مرا مثل شخص که خوابیده باشد، بیدار کرد ۲و از
من پرسید: «چه م بین؟» من جواب دادم: «ی چراغدان طالئ را م بینم که دارای هفت
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چراغ م باشد و بر سر خود ی تیلدان دارد که بوسیلۀ هفت لوله به چراغها تیل م رساند. ۳دو

درخت زیتون، ی به طرف راست و دیری به طرف چپ چراغدان قرار دارند.» ۴از فرشته ای

که بامن صحبت م کرد پرسیدم: «ای آقای من، اینها برای چه در اینجا هستند؟» ۵او گفت:

«آیا دلیلش را نم دان؟» گفتم: «ن، ای آقایم.»

۶فرشته گفت: «این کالم خداوند قادر مطلق را به زِربابل برسان که م فرماید: نه به قدرت و نه

به قوت بله به روح من. خداوند قادر مطلق اینچنین م فرماید. ۷اگر موان بسان کوه باشند، از

سر راه تو برداشته م شوند. تو خانۀ مرا دوباره آباد م کن و وقتیه آخرین سن تهداب آن را

بذاری، مردم از خوش فریاد م زنند و م گویند: فیض و برکت خدا بر آن باد!»

۸پیام دیری از جانب خداوند برای من رسید و فرمود: ۹«دستهای زِربابل تهداب این خانه را

م گذارند و کار ساختمان آن را هم تمام م کنند. آناه م دانند که من خداوند قادر مطلق ترا

پیش آن ها فرستاده ام. ۱۰در اول، مردم از اینه کار ساختمان عبادتاه من پیشرفتِ کم کرده

است، مأیوس م شوند، اما وقت زِربابل را ببینند که شاقول به دست و مشغول ساختن عبادتاه

من است، خوشحال م گردند. زیرا کیست که روز امور کوچ را خوار شمارد.»

فرشته گفت: «این هفت چراغدان عالمه ای هستند از چشمان خداوند که تمام جهان را زیر نظر

دارند.» ۱۱بعد پرسیدم: «آن دو درخت در سمت راست و چپ چراغدان ۱۲و دو شاخۀ زیتون در

پهلوی دو لولۀ طالئ که از آن ها تیل م ریزد، چیستند؟» ۱۳پرسید: «آیا نم دان که اینها

چیستند؟» جواب دادم: «ن، ای آقایم.» ۱۴فرشته گفت: «اینها دو شخص هستند که خدا،

مال تمام جهان، آن ها را برگزید و مس کرد تا خدمتذار او باشند.»

رؤیای طومار پرنده

۵ ۱بار دیر به باال ناه کردم و طوماری را دیدم که در حال پرواز بود. ۲فرشته از من پرسید:
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«چه م بین؟» جواب دادم: «طومار پرنده ای را م بینم که نُه متر طول و چهار و نیم متر عرض

دارد.» ۳گفت: «در آن طومار لعنت هائ نوشته شده اند و آن ها را به سراسر جهان م برد. در

ی طرف طومار نوشته شده است که اگر کس دزدی کند، مجازات م شود و نوشتۀ سمت

دیر آن م گوید که هرگاه کس قسم ناحق بخورد، سزا م بیند. ۴خداوند قادر مطلق م فرماید:

این لعنت ها را به خانۀ کسان که دزدی کنند و آنهائ که به نام من قسم ناحق بخورند، م فرستم

تا در خانۀ شان داخل شوند و آن را با سن و چوب آن از بین ببرند.»

رؤیای زن در تُری

۵بعد فرشته ای که با من صحبت م کرد، پیش آمد و به من گفت: «به باال ناه کن و بو که چه

م بین.» ۶پرسیدم: «آن چیست؟» فرشته جواب داد: «آن ی تری است که پر از گناهان

سرپوش برداشته شد، زن رب داشت. وقتاز س ری سرپوشُباشد.» ۷آن ت تمام این سرزمین م

را دیدم که در بین تری نشسته بود. ۸فرشته گفت: «آن زن نمایندۀ فساد و شرارت است.» بعد

فرشته زن را در بین تری انداخت و سرپوش سرب را دوباره باالی آن گذاشت. ۹باز به باال

ناه کردم و دو زن دیر را دیدم که بالهائ مانند بالهای ل ل داشتند. آن ها بسوی تری

پرواز کردند و آن را برداشته باخود بردند. ۱۰از فرشته پرسیدم: «تری را کجا م برند؟»

۱۱جواب داد: «آن را به بابل م برند. در آنجا عبادتاه م سازند و بعد از آنه ساختمان

عبادتاه تمام شد، تری را در آن م گذارند.»

رؤیای چهار عراده

۶ ۱باز به باال ناه کردم و چهار عراده را دیدم که از بین دو کوه مس بیرون آمدند. ۲عرادۀ
توسط اسپهای سفید و چهارم ذریعۀ اسپهای سیاه، ۳سوم بوسیلۀ اسپهای نصواری، دوم اول

بوسیلۀ اسپهای ابلق رانده م شد. ۴از فرشته ای که با من صحبت م کرد پرسیدم: «آقای من،
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اینها چیستند؟» ۵فرشته جواب داد: «اینها چهار روح آسمان هستند که از حضور خداوندِ تمام

روی زمین آمده اند.» ۶عرادۀ اسپهای سیاه بسوی شمال، از اسپهای سفید جانب غرب، از

اسپهای ابلق به طرف جنوب و عرادۀ اسپهای نصواری بسوی شرق م روند. ۷آن اسپهای قوی

ب قرار بودند و م خواستند که هرچه زودتر بروند و در سراسر روی زمین گردش کنند. خداوند

فرمود: «بروید و به گشت و گذار تان شروع کنید.» پس آن ها به راه افتادند و تمام روی زمین را

گردش کردند. ۸بعد خداوند خطاب به من کرده فرمود: «آن اسپهای که به طرف شمال رفتند، امر

مرا اجراء کردند و روح مرا آرام ساختند.»

ذاری یهوشتاج

۹خداوند به من فرمود: ۱۰‐۱۱«حلدَه، طوبیا و یدَعیا از طرف یهودیان تبعید شده در بابل،

هدایائ از طال و نقره با خود آورده اند. آن هدایا را از آن ها بیر و به خانۀ یوشیا ـ پسر سفَنیا ـ

برو و با آن ها ی تاج بساز. بعد آن تاج را بر سر یهوش ـ پسر یهوصادق ـ کاهن اعظم بذار.

۱۲سپس به او بو که خداوند قادر مطلق چنین م فرماید: آن مردی که «شاخه» نام دارد، از

جایاه خود م روید و عبادتاه خداوند را دوباره آباد م کند. ۱۳او همان کس است که

عبادتاه خداوند را م سازد. او صاحب عزت و شوه پادشاه م شود، در مقام کاهن بر

تخت سلطنت م نشیند و بین این دو مقام با همآهن کامل و سالمت حمران م کند. ۱۴بعد

آن تاج از طرف حلدَه، طوبیا، یدعیا و یوشیا بعنوان یادگار در عبادتاه خداوند نهداری

شود.»

اه خداوند کمآیند و در آبادی مجدد عبادت ونت دارند، مکه در جاهای دور س ۱۵مردمان

همۀ اینها وقت دانید که خداوند قادر مطلق مرا پیش شما فرستاده است. ول اه مکنند. آن م

اتفاق م افتد که شما از دل و جان امر خداوند، خدای تان را بجا آورید.
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روزۀ ریاکارانۀ مردم

۷ ۱در چهارمین سال سلطنت داریوش پادشاه، در روز چهارم ماه نهم، یعن ماه کسلو، کالم
خداوند بر زکریا نازل شد.

۲مردم شهر بیت ئیل شرازِر و رجم مل را با ی عده مردان دیر به عبادتاه فرستادند تا در

پیشاه خداوند دعا کنند ۳و از کاهنان عبادتاه خداوند قادر مطلق و انبیاء بپرسند که: «آیا به

روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنانه سالها این کار را کرده ایم؟»

۴خداوند قادر مطلق به من چنین فرمود: ۵«به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بو که در این

مدت هفتاد سال که در ماههای پنجم و هفتم روزه م گرفتید و سوگواری م کردید، برای این

نبود که مرا خوشنود سازید. ۶حاال هم وقت م خورید و م نوشید برای سرگرم و ارضای نفس

خود تان این کار را م کنید. ۷وقتیه اورشلیم و شهرهای اطراف آن در امن و امان بود و هم

جنوب و تپه های غرب مسون بودند، آیا کالم خود را بوسیلۀ انبیاء به گوش قوم نرساندم؟»

نتیجۀ نافرمان از اوامر خدا

۸بعد این کالم خداوند بر زکریا نازل شد: ۹خداوند قادر مطلق چنین م فرماید: «عادالنه

قضاوت کنید. به یدیر محبت و شفقت نشان بدهید. ۱۰به بیوه زنان، یتیمان و بیانان و

فقیران ظلم ننید. در دل تان برای ضرر مردم توطئه نچینید. ۱۱اجداد شما سرپیچ کردند و

گوشهای خود را پوشاندند تا کالم مرا نشنوند. ۱۲آن ها دلهای خود را مثل سن سخت ساختند

و نخواستند احام را که من، خداوند قادر مطلق، با روح خود توسط انبیای گذشته به آن ها

داده بودم، بشنوند، بنابران خشم عظیم خود را بر آن ها آوردم. ۱۳چون وقت که من با آن ها سخن

گفتم، آن ها به کالم من توجه ننمودند، لهذا من هم وقت آن ها به حضور من دعا کردند، دعای

شان را نشنیدم. ۱۴پس آن ها را با گردباد خشم خود در بین اقوام بیانه پراگنده ساختم و

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

سرزمین زیبای شان ویران شد.»

وعدۀ برکت خداوند به اورشلیم

۸ ۱بار دیر کالم خداوند قادر مطلق بر من نازل شد. ۲خداوند قادر مطلق چنین م فرماید:
«برای سهیون غیرت عظیم دارم و با غضب سخت برایش غیور هستم. ۳حاال به سهیون

بر م گردم و در اورشلیم سونت اختیار م کنم. اورشلیم «شهر وفادار» و کوه خداوند قادر

مطلق «کوه مقدس» نامیده م شود.» ۴خداوند قادر مطلق چنین م فرماید: «بار دیر مردان و

زنان سالخورده به علت پیری عصا در دست در جاده ها قدم م زنند و در میدانهای شهر

م نشینند. ۵کوچه های شهر از پسران و دختران که سرگرم بازی هستند، پر م شوند.»

۶خداوند قادر مطلق چنین م فرماید: «این کار شاید برای بازماندگان قوم غیر ممن باشد، اما

برای من خیل آسان است. ۷من قوم برگزیدۀ خود را از شرق و غرب نجات م دهم ۸و به

اورشلیم م آورم تا در آنجا ساکن شوند. آن ها قوم برگزیدۀ من خواهند بود و من خدای شان

خواهم بود و با راست و عدالت بر آن ها حومت م کنم.»

۹خداوند قادر مطلق چنین م فرماید: «با شوق و دستان قوی شروع به کار کنید، زیرا شما همان

سخنان تشویق کننده را م شنوید که انبیاء هنام تهداب گذاری عبادتاه به شما گفته بودند.

کس را برای کار خود اجیر کند. هی توان آن را نداشت که انسان یا حیوان ۱۰قبل از آن، کس

از دست دشمنان در امن نبود. خودم مردم را دشمن یدیر ساخته بودم.» ۱۱خداوند قادر

مطلق م فرماید: «اما حاال رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. ۱۲بعد از این در همه جا

صل و آرامش برقرار بوده، تاکها انور بار م آورند، زمین محصول زیاد م دهد، از آسمان

بارانِ فراوان م بارد و من بازماندگان قوم را از هرگونه نعمت برخوردار م سازم. ۱۳ای مردم

یهودا و اسرائیل! در گذشته وقت اقوام بیانه کس را نفرین م کردند، م گفتند: «تو هم مثل

مردم یهودا و اسرائیل در بال گرفتار شوی!» ول حاال آنطور نیست؛ من شما را نجات م دهم و
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از برکات خود مستفید م سازم. از این ببعد همان مردم م گویند: «مانند مردم یهودا و اسرائیل

برکت ببین!» پس نترسید و قوی دل باشید.»

۱۴خداوند قادر مطلق چنین م فرماید: «وقت اجداد شما مرا به خشم آوردند، قصد کردم که

بالئ را بر سر شان بیاورم و همان کار را هم انجام دادم. ۱۵حاال ای مردم یهودا و اسرائیل

نترسید، زیرا م خواهم شما را برکت بدهم. ۱۶کارهائ که شما باید بنید اینست: به یدیر

صادق و راستو باشید. در محاکم از عدالت کار بیرید و صل و امنیت را برقرار سازید. ۱۷به

دیران آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید، زیرا من از این کارها نفرت دارم.»

۱۸کالم خداوند قادر مطلق بر من نازل شد: ۱۹خداوند قادر مطلق چنین م فرماید: «روزۀ

ماههای چهارم، پنجم، هفتم و دهم و ایام سوگواری برای مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و

روزهای عیش و خوش تبدیل م شوند. شما راست و سالمت را دوست بدارید.»

ی آورند ۲۱و مردم فرماید: «مردم از همه جا به اورشلیم رو م ۲۰خداوند قادر مطلق چنین م

شهر به شهر دیر رفته م گویند: «ما برای پرستش خداوند قادر مطلق م رویم شما هم با ما

بیائید تا به درگاه او دعا کنیم که به ما برکت عطا فرماید.» ۲۲مردم زیادی از کشورهای بزرگ به

اورشلیم برای دعا م آیند و از خداوند طلبِ برکت م کنند. ۲۳در آن روزها ده نفر از مردمان

بیانه دست به دامن ی نفر یهودی انداخته م گویند: ما را هم با خود ببر، زیرا م دانیم که

خدا با تو است.»

جزای دشمنان قوم اسرائیل

۹ ۱وح کالم خداوند مجازات کشور حدراخ و شهر دمشق را اعالم کرده است، زیرا نه تنها
قبایل اسرائیل، بله دمشق، که محل سوریه م باشد، هم به خداوند تعلق دارد. ۲حمات که

همسایۀ حدراخ است و همچنین صور و صیدون با تمام حمت شان متعلق به خداوند
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م باشند. ۳هرچند صور برای خود استحامات ساخته و نقره و طال را مثل خاک و گل کوچه ها

جم کرده است، ۴اما حاال خداوند همۀ دارائ اش را از او م گیرد، ثروتش را در بحر م ریزد

و خودش در آتش م سوزد.

۵وقت اَشقَلُون این را ببیند، وحشت م کند. غزه و عقرون از درد بخود م پیچند. پادشاه غزه

کشته م شود و اَشقَلُون از سنه خال م گردد. ۶خداوند م فرماید: «بیانان در اَشدُود ساکن

م شوند و من به غرور فلسطین ها خاتمه م دهم. ۷گوشت را که با خون م خورد از دهان او و

چیزهای حرام را از دندانهایش بیرون م کشم. کسان که باق م مانند به من تعلق م گیرند و

مثل ی از قبایل سرزمین یهودا، جزء قوم برگزیدۀ من م شوند. عقرون هم مثل یبوسیان به قوم

برگزیدۀ من م پیوندد. ۸من از سرزمین خود حفاظت م کنم تا دشمنان نتوانند در آن عبور و

مرور کنند. من با چشمان خود رن و خواری قوم برگزیدۀ خود را دیدم و دیر نم گذارم که

ستمران، سرزمین آن ها را پایمال نمایند.»

ظهور پادشاه قوم برگزیدۀ خداوند

۹ای دختر سهیون شادمان کن! ای دختر اورشلیم از خوش فریاد برآور! این پادشاه تو نزد تو

م آید. او فروتن و صاحب نجات است و سوار بر کره خری م آید. ۱۰من عراده های جن و

و سالمت شوند و او صل سته مش کنم. کمانهای جن اسپها را از سرزمین اسرائیل دور م

را در بین اقوام جهان برقرار م سازد. پادشاه و سلطنت او از بحر تا بحر و از دریای فرات تا

دورترین نقطۀ زمین خواهد بود.

۱۱بخاطر پیمان که با شما بستم و آن را باخون قربانیها مهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از

چاه نیست نجات م دهم. ۱۲ای اسیرانِ که در آرزوی آزادی هستید، به استحامات خود

برگردید. امروز به شما وعده م دهم که رنجهائ را که دیده اید دو چند جبران م کنم. ۱۳من از

گیرم و پسران ترا، ای سهیون، مثل شمشیرِ ی یهودا بحیث کمان و از افرایم بحیث تیر کار م
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جن آور ضد سپاه یونان م فرستم.

۱۴خداوند در وقت جن رهبر قوم برگزیدۀ خود م شود و تیرهایش مانند برق بر سر دشمن

فرود م آیند. خداوند اعالن جن م کند و مانند گردبادی که از جنوب بر م خیزد بر دشمن

م تازد. ۱۵خداوند قادر مطلق از قوم برگزیدۀ خود دفاع م کند و آن ها تیراندازان دشمن را

مغلوب نموده زیر قدمهای خود پایمال م سازند. در میدان جن مانند مستان فریاد م زنند.

خون دشمنان مثل خون قربان که جامها و کنجهای قرباناه را پر م کند، زمین را رنین

م سازد.

۱۶در آن روز خداوند، خدای شان مانند چوپان که از گلۀ خود نهبان م کند، قوم برگزیدۀ خود

را نجات م دهد. آن ها مثل جواهرِ تاج، در سرزمین او م درخشند. ۱۷زیرا که حسن و زیبائ او

چقدر عظیم است. گندم و شیرۀ انور آن، پسران و دختران جوان را تازه و شاداب م سازد.

نجات یهودا و اسرائیل

۱۰ ۱در موسم بهار از خداوند که ابر های طوفان را م فرستد، بخواهید که باران ببارد، زیرا
او باران را به فراوان م باراند و علف و گیاه را سبز و کشتزارها را برای همه کس شاداب

م سازد. ۲مردم به بتها و فالبینان متوسل م شوند، اما جواب که م گیرند دروغ و ب معن است.

رؤیاهائ که م بینند همه باطل و مردم فریب هستند. بنابران، مردم مانند گوسفندان گمشده

سرگردان م شوند، زیرا رهبری ندارند که آن ها را راهنمائ کنند.

۳خداوند م فرماید: «من بر چوپانان شما خشمین هستم. من این بزهای نر را مجازات م کنم.

خداوند قادر مطلق، از گلۀ خود، قوم یهودا، مراقبت م کند و آن ها را مثل اسپان جن قوی

م سازد. ۴برای رهبری قوم برگزیدۀ خود از بین آن ها فرمانروایان، پیشوایان و حاکمان بوجود

م آورد. ۵آن ها به اتفاق یدیر مانند جنجویان دلیر، دشمنان را مثل گل کوچه پایمال
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م کنند و سواران را بر اسپهای شان مغلوب و خجل م سازند، چونه خداوند با آن ها م باشد.

۶قوم یهودا را نیرومند م سازم و خاندان یوسف را نجات م دهم. آن ها را دوباره به وطن شان

بازم گردانم. بر آن ها رحمت و شفقت م کنم و طوری زندگ خواهند کرد که گوئ آن ها را

هرگز ترک نرده ام، زیرا من خداوند، خدای شان هستم و دعای شان را قبول م کنم.

شوند. وقت م باشند. دلهای شان سرمست بادۀ خوش جویان دلیر مافرایم مثل جن ۷بن

فرزندان آن ها آنهمه برکات را که خداوند داده است ببینند، شاد و خوشحال م گردند.

۸آن ها را صدا زده جم م کنم و بحضور خود فرام خوانم. من آن ها را آزاد م سازم و مثل

سابق به تعداد شان م افزایم. ۹گرچه آن ها را در بین اقوام دیر پراگنده ساخته ام، اما آن ها در

همان سرزمین های دوردست مرا بخاطر م آورند و با فرزندان خود به وطن مراجعت م کنند.

۱۰من آن ها را از کشورهای مصر و آشور جم کرده به جلعاد و لبنان م آورم تا تمام آن سرزمین

را پر سازند. ۱۱هنام که از بحر مصیبت عبور کنند، من امواج را کنار زده اعماق بحر را

خش م سازم. غرور آشور زوال م شود و قدرت مصر از بین م رود. ۱۲من به قوم برگزیدۀ

خود قدرت و نیرو م بخشم و آن ها از من اطاعت م کنند و در راه من قدم بر م دارند.»

خداوند فرموده است.

سقوط حاکمان ظالم

۱۱ ۱ای لبنان، دروازه هایت را باز کن تا آتش درختان سرو، ترا طعمۀ خود سازد. ۲ای
درختان صنوبر گریه کنید، زیرا درختان سرو همه افتاده اند. آن درختان با شوه تباه شده اند! ای

درختان بلوط باشان نوحه کنید، زیرا جنل غلو و بزرگ از بین رفته است. ۳به ناله و زاری

چوپانان گوش بدهید، زیرا که بزرگ و شوه آن ها زوال شده است. غرش شیرهای ژیان را

بشنوید، چونه جنلهای اُردن که بیشۀ آن ها بودند، نابود شده اند.
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داستان دو چوپان

۴خداوند، خدایم به من فرمود: «چوپان گوسفندان شو که بزودی ذب م شوند. ۵کسان که

گوسفندان را م خرند و آن ها را م کشند، مجرم شناخته نم شوند و م گویند: «خدا را شر که

ثروتمند شدیم.» حت چوپانهای خود شان هم بر آن ها رحم نم کنند.»

۶خداوند م فرماید: «من دیر بر مردم روی زمین رحم و شفقت نشان نم دهم، بله کاری

م کنم که آن ها به دست همسایان و پادشاهان بیفتند. این پادشاهان، زمین را ویران م کنند و

من مان آن ها نم شوم.»

۷تاجران گوسفندان مرا بعنوان چوپان گوسفندان که قرار بود ذب شوند، اجیر گرفتند. پس من

دو عصا را در دست گرفتم. ی عصای «احسان» و دیری عصای «اتحاد» و قرار امر آن ها

به کار چوپان شروع کردم. ۸از سه چوپان دیر که از من نفرت داشتند، بیزار شدم و در ظرف

ی ماه خود را از شر آن ها آسوده ساختم. ۹به گوسفندان گفتم: «بعد از این چوپان شما

نم شوم. کس که مردن است، بذار که بمیرد و آن که کشته شدن است، بذار که کشته شود.

کسان هم که باق م مانند، بذار که یدیر خود را از بین ببرند!» ۱۰آناه عصای «احسان»

را شستم تا نشان بدهم که خداوند پیمان را که با تمام اقوام بسته بود، شسته است.

کردند و پ سته شد و تاجرانِ گوسفندان، مرا تماشا م۱۱بنابران، پیمان مذکور در همان روز ش

بردند که مطابق کالم خدا رفتار نمودم. ۱۲بعد به آن ها گفتم: «حاال هرگاه مایلید مزد مرا بدهید

و اگر نم خواهید، آن را نهدارید.» پس آن ها س سۀ نقره به من دادند.

۱۳خداوند به من فرمود: «آن سه ها را در نزد کوزه گر بینداز. این قیمت گرانبهای من است که

مرا به آن قیمت کرده اند.» پس من آن س سۀ نقره را گرفته در عبادتاه خداوند نزد کوزه گر

انداختم. ۱۴سپس عصای دوم، یعن عصای «اتحاد» را شستم تا نشان بدهم که اتحاد قوم و

خانوادگ بین یهودا و اسرائیل شسته است.
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۱۵آناه خداوند به من فرمود: «برو این بار کار ی چوپانِ وظیفه نشناس را اجراء کن. ۱۶من در

این سرزمین چوپان را تعیین م کنم، اما او از آنهای که محوم به هالکت شده اند، مراقبت

نم کند. راهنمای گمشدگان نم شود، زخم ها را تداوی نم کند و به آنهائ که سالم اند

خوراک نم دهد، بله گوشت چاقترین گوسفندان را م خورد و سمهای شان را م کند. ۱۷وای

بر آن چوپان وظیفه نشناس که گله را ترک م کند. شمشیر در بازو و چشم راست او فروم رود.

بازویش خش و چشمش بل کور م شود.»

رهائ اورشلیم

۱۲ ۱کالم خداوند، آن خدائ که آسمان ها را برافراشت، اساس زمین را بنا نهاد و به انسان
روح بخشید، دربارۀ اسرائیل م فرماید: ۲«من اورشلیم را مثل ی جام شراب م سازم. اقوام

اطراف او از آن م نوشند و سر گی م گردند. وقت که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهای

یهودا هم محاصره م شوند. ۳تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه اورشلیم م آیند، اما در آن

روز من اورشلیم را در برابر همۀ اقوام مانند سن مصادِم م سازم و هر کس که آن را بردارد، به

شدت زخم م شود.» ۴خداوند م فرماید: «در آن روز اسپهای دشمن را به وحشت م اندازم،

چشمان آن ها را کور م کنم و سواران شان را به جنون مبتال م سازم، ول از یهودا مراقبت

گوید: «خداوند، خدای قادر مطلق، به اهال اه قبیلۀ یهودا در دل خود منمایم. ۵آن م

اورشلیم قوت بخشیده است.»

۶در آن روز قبیلۀ یهودا را مانند آتش سوزنده در جنلها و مثل شعلۀ فروزان در کشتزارها

م گردانم. آن ها اقوام راست و چپ خود را معدوم م سازند، اما مردم اورشلیم در رفاه و

آسایش زندگ م کنند. ۷من اولتر یهودا را رها م سازم تا خاندان داود و اهال اورشلیم در

بزرگ و شوه باال تر از یهودا نباشد. ۸در آن روز من، خداوند از مردم اورشلیم دفاع م کنم.

ضعیفترین آن ها مثل داود م شود و اوالدۀ داود مانند خدا و همچون فرشتان خداوند آن ها را
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راهنمائ م کنند. ۹هر کشوری که بخواهد بر اورشلیم حمله کند، من آن را نابود م سازم.

سوگواری اهال اورشلیم

۱۰من بر خاندان داود و ساکنین اورشلیم روح ترحم، دعا و زاری را م ریزم. آنهای که بر من

نیزه زده اند، مرا خواهند نریست و مثل کس که برای یانه فرزند خود عزا م گیرد، ماتم

خواهند کرد و چنان به تلخ اش خواهند ریخت که گوئ پسر ارشد شان مرده است. ۱۱در آن

روز در اورشلیم ماتم عظیم مانند ماتم که مردم برای هددرِمون در درۀ مجِدو گرفتند، برپا

م شود. ۱۲تمام مردم روی زمین عزادار م شوند. هر خاندان جداگانه ماتم م گیرد: خاندان

داود، خاندان ناتان، ۱۳خاندان الوی، خاندان شمع ۱۴و بقیۀ خانواده ها هر کدام، مردها

علیحده و زنان شان علیحده، ماتم م گیرند.

۱۳ ۱در آن زمان برای خاندان داود و اهال اورشلیم چشمه ای جاری م شود که آن ها را از
همه گناه و ناپاک ها پاک م سازد.»

بت پرست از بین م رود

۲خداوند قادر مطلق م فرماید: «در آن روز تمام بتها را از سرزمین اسرائیل طوری از بین م برم

که دیر اثری از آن ها بجا نماند. همچنین آن سرزمین را از انبیای کاذب و روح پلید پاک

م سازم. ۳اگر کس به دروغ نبوت کند پدر و مادرش که او را به دنیا آورده اند، با تی م کشند و

م گویند: «تو نباید زنده بمان، زیرا تو به نام خداوند به دروغ نبوت م کن.» ۴در آن روز

انبیای کاذب خجل و شرمنده م شوند و دیر برای فریب دادن مردم جامۀ پشمین انبیاء را

دهقان هستم و از جوان نیستم. من ی گوید: «من نب ه هر کدام آن ها مپوشند. ۵بل نم

پیشۀ من زراعت بوده است.» ۶اگر کس از آن ها بپرسد: «پس این زخمهائ که بر بدن دارید

بخاطر چیست؟» جواب م دهند: «اینها جراحات اند که دوستان ما به ما وارد کرده اند.»»
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فرمان کشتن چوپان خدا

۷خداوند قادر مطلق م فرماید: «ای شمشیر علیه چوپان من، آن شخص که همار و معاون من

است، برخیز! چوپان را بزن تا گوسفندان پراگنده شوند و من قوم برگزیدۀ خود را م زنم. ۸دو

سوم قوم هالک م شوند و از بین م روند و ی سوم آن ها زنده م مانند ۹و اینها را از بین

آتش م گذرانم تا همانطوری که طال و نقره بوسیلۀ آتش پاک و صفا م شود، آن ها هم پاک و

خالص گردند. آناه آن ها نام مرا یاد م کنند و من آن ها را بحضور خود م پذیرم و م گویم:

اینها قوم برگزیدۀ من هستند و آن ها م گویند: خداوند، خدای ما است.»

برقراری سلطنت خداوند

۱‐۲روز خداوند بزودی فرام رسد. در آن روز، خداوند اقوام را جم م کند تا به اورشلیم حمله

بیاورند. آن ها شهر اورشلیم را تصرف کرده مال و دارائ آن را به تاراج م برند. غنیمت را بین

خود تقسیم نموده به زنان تجاوز م کنند. نیم جمعیت شهر اسیر و تبعید م شوند و نیم دیر آن

در شهر باق م مانند. ۳آناه خداوند به جن آن اقوام م رود. ۴در آن روز بر کوه زیتون که در

شرق اورشلیم واق است، م ایستد. کوه زیتون دو نیم م شود و درۀ وسیع از شرق به غرب

بوجود م آید. نیم کوه به طرف شمال و نیم دیر آن به سمت جنوب منتقل م گردد. ۵مثل

اجداد تان که سالها پیش در زمان عزیا، پادشاه یهودا، بخاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه

دره ای که بین کوههای من است و تا آصل امتداد دارد، فرار م کنید. خداوند، خدای من همراه

با تمام مقدسین خود م آید.

۶در آن روز سردی و برودت از بین م رود. ۷آن روز، روز مخصوص بوده و تنها خداوند م داند

که چه وقت فرام رسد. شب و روز وجود نخواهد داشت، بله هوا همیشه روشن خواهد بود.

۸آب های حیات در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری م شوند. نیم آن ها بطرف بحر مدیترانه
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و نیم دیر بسوی بحیرۀ مرده م رود. ۹خداوند پادشاه سراسر جهان م باشد و در آنروز خداوند

یانه خدای است که فقط نام او خدا است.

۱۰تمام سرزمین اطراف اورشلیم، از جِب در شمال تا رِمون در جنوب، به دشت وسیع تبدیل

،گیرد و ساحۀ آن از دروازۀ بنیامین تا محل قدیم شود. اما اورشلیم در جای بلندی قرار م م

از آنجا تا دروازۀ زاویه و از برج حننیل تا کارخانۀ شراب سازی پادشاه م رسد. ۱۱مردم در

اورشلیم در امنیت زندگ م کنند و از خطر نابودی همیشه در امان م باشند.

۱۲خداوند بر سر اقوام که با اورشلیم بجنند این بالها را م آورد: گوشت بدن شان، در

حالیه هنوز زنده هستند، و چشمهای آن ها در حدقه و زبان در دهان شان پوسیده م شود.

۱۳خداوند آن ها را چنان گی و سراسیمه م سازد که دست به گریبان یدیر م اندازند. ۱۴مردم

یهودا هم به منظور دفاع از اورشلیم م جنند و ثروت و دارائ اقوام همسایه از قبیل طال،

نقره، لباس و غیره، همه تاراج م شوند. ۱۵همین بالها بر سر اسپها، قاطرها، شترها، خرها و

همه حیوانات دیر که در اردوگاه دشمن هستند، هم نازل م شوند.

۱۶بعد آن عده از اقوام حمله کنندۀ ضد اورشلیم که زنده م مانند هر ساله برای پرستش پادشاه،

یعن خداوند قادر مطلق به اورشلیم م آیند و عید سایبانها را تجلیل م کنند. ۱۷هرگاه ی از

اقوام روی زمین برای پرستش پادشاه، یعن خداوند قادر مطلق، به اورشلیم نیاید، در سرزمین

شان باران نخواهد بارید. ۱۸همچنین اگر مردم مصر در مراسم عید سایبانها حاضر نشوند، دچار

همین بالی آسمان م گردند. ۱۹لهذا اگر مصر و سایر اقوام از رفتن به اورشلیم و اشتراک در

مراسم عید سایبانها خودداری کنند، هم جزا م بینند.

۲۰در آن روز، حت بر زنوله های اسپها هم نوشته م شود: «اینها برای خداوند مقدس هستند.»

تمام دیهای آشپزی عبادتاه خداوند مثل کاسه های پیشروی قرباناه، مقدس م شوند. ۲۱همه

ظروف آشپزی که در اورشلیم و یهودا هستند مقدس بوده وقف خداوند قادر مطلق م گردند تا
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هر کس که برای قربان م آید، از آن ظروف برای پختن گوشت قربان استفاده کند و در

عبادتاه خداوند قادر مطلق دیر اثری از تاجران کنعان نم باشد.
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