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  معرفي
ً برای مسيحيان ارزشمند است، چونکه تأکيدات و چشم انداز آن، آشکار کننده « نبوت زکريا عميقا

وقايعی مرتبط با ظھور اول و بخصوص ظھور دوم مسيح و متعاقب آن احياء قوم اسرائيل در دوران 

  ».باشد ھزاره، می

 (Merrill F. Unger) آنگر. اف ميلر —

  به فرد رساله زكريا در كانون جايگاه منحصر. 1
پيدايش، مزامير و اشعيا در عھد عتيق به دليل محتويات : ارجاعات متعدد عھد جديد به سه رساله

شود اينست که در عھد جديد در حدود پنجاه بار  آور نيست، آنچه که بيشتر موجب تعجب می شان تعجب غنی

دون شک اين مورد نشان دھنده اين حقيقت است که کوچک چھارده فصلی اشاره شده است و ب کتاببه اين 

  .باشد ای درجه دوم می العاده مسيحائی و متمرکز به مسيح و نوشته شده به دست نبی فوق کتاباين 

رويای جذاب و سمبوليک زکريا به عالوه پيام و مکاشفه او، نشان دھنده اھميت کتب بعد از تبعيد 

(post-exilic) باشد می.  

  هنويسند. 2
  .نام برده شده است) آورد يھوه به ياد می(در عھد عتيق از سی مرد به نام زکريا 

نحمياء ورود اورا به اورشليم . اين نبی و کاھن احتماالً در بابل و در دوران اسارت متولد شده است

زکريا خدمات ). ١۴:۶و  ١:۵(و عزرا نيز به رسالت او اشاره کرده است ) ١۶:١٢(ذکر کرده است 

ی را در جھت تشويق باقی مانده قوم برعھده گرفتعم دوران رسالت . ومی کوتاه مدت نبی پيش از خود حجِّ

  .زکريا طوالنی بود

  تاريخ. 3
ی رسالت می ۵٢٠زکريا نبوت خود را در سال  نمود آغاز، ولی او  قبل از ميالد، ھمان سالی که حجِّ

  .ددنباله رسالت حّجی را برای سه سال ديگر ادامه دا

  پيشينه و زمينه. 4
او نيز مانند حّجی، نبی مردم يھوديه بود که بعد از اسارت به يھوديه بازگشته . زکريا پسر برکيا بود

احتماالً رسالت ). ١:۵عزرا (او ھمراه با حّجی در تشويق مردم به بازسازی معبد مشارکت داشت . بود

زکريا در ھشت رويا و به کارگيری . غاز شده استزکريا در دراواسط ابالغ پيامھای دوم و سوم حّجی، آ
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ھای دنيائی؛ مجازات يھوديان مرتد بخاطر انکار مسيح؛ تطھير، احياء و  زبان سمبوليک، سقوط قدرت

  .بينی نمود جالل آينده و کاميابی آينده اورشليم را پيش

در قبال سی سکه نقره  ؛ تسليم کردن او)٩:٩(نبوت زکريا در رابطه با مسيحا و ورود او به اورشليم 

، رجعت دوباره مسيح به کوه زيتون )٧:١٣(، مرگ مسيح در قالب شبان مضروب خدا )١٣ ،١٢:١١(

. باشد ، بسيار شايان توجه و اھميت می)٩:١۴(و حکومت ھزار ساله او به صورت کاھن و پادشاه ) ١۴:۴(

ھای زکريا  اما تحقق بسياری از نبوت ھای زکريا در زمان خودش تحقق يافتند، درحالی که بخشی از نبّوت

  .باشد مربوط به آينده می

  گزارش
  )۶ـ١:١(ارشاد مردم به توبه و اطاعت و يادآوری اشتباھات پدران  .١

  )٨:۶الی  ٧:١(ھشت رويای پرشکوه برای تشويق مردم به بازسازی معبد  .٢

  )١٧ـ٧:١(مردی سوار بر اسب سرخ . الف

  )٢١ـ١٨:١( چھار شاخ و چھار آھنگر. ب

  )فصل دوم(مردی با وسيله پيمايش . ج

  )فصل سوم(يھوشع کاھن اعظم . د

  )فصل چھارم(شمعدان طال و درختان زيتون . ھـ 

  )۴ـ١:۵(طومار پرنده . و

  )١١ـ۵:۵) (ايفا(زنی در زنيل . ز

  )٨ـ١:۶(چھار ارابه . ح

  )١۵ـ٩:۶(تاج گذاری يھوشع به عنوان کاھن اعظم  .٣

  )٨و  ٧فصول (ئيل در رابطه با ادامه روزه  ديان بيتسوال يھو .۴

  )٣ـ١:٧(سوالی در مورد روزه . الف

  )٧ـ۴:٧(پيام اول . ب

  )١۴ـ٨:٧(پيام دوم . ج

  )١٧ـ١:٨(پيام سوم . د

  )٢٣ـ١٨:٨(پيام چھارم . ھـ 

  )١١ تا ٩فصول (الھام اول، متمرکز بر اولين ظھور مسيحا  .۵

  )٨ـ١:٩(وند ش دشمنان اسرائيل داوری می. الف
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  )٩:٩(اولين ظھور مسيح در صھيون . ب

  )١٠:٩(خلع سالح و صلح جھانی در ظھور دوباره مسيح . ج

  )١٢و  ١١:٩(بازگشت اسيران به اورشليم از تبعيد . د

  )١٣:٩(پيروزی اسرائيل بر يونان . ھـ 

  )١٧ـ١۴:٩(دخالت يھوديان در حفاظت مردمش . و

  )٢و١:١٠(ھا  ا تقاضای باران کنند، نه از بتشود که از خد ازمردم خواسته می. ز

خدا رھبران يھوديه را مجازات خواھد نمود، و مسيح را بر خواھد انگيخت و مردم را پيروز . ح

  )۵ـ٣:١٠(خواھد گردانيد 

  )١٢ـ۶:١٠(اسرائيل و يھوديه دوباره با ھم متحد شده و احياء خواھند شد . ی

  )٣ـ١:١١(ايمان مجازات خواھند شد  حاکمان بی. ل

  )٨-۴:١١(مسيحا، شبان راستين گله خواھد شد . ک

  )١۴ـ٨:١١(شود  مسيح توسط مردمش انکار می. م

  )١٧ـ١۵:١١(رھاند  می) ضدمسيح(خدا مسيح را از دست شبان باطل . ن

  )١۴ تا ١٢فصول (الھام دوم متمرکز به ظھور دوم مسيحا  .۶

  )٣ـ١:١٢(ايمن خواھد بود آيد،  ھا می اورشليم از مصائبی که بر امت. الف

  )۴:١٢(خداوند دشمنان يھودا را نابود خواھد نمود . ب

  )۵:١٢(يھوديان خدا را به عنوان قوت خود خواھند شناخت . ج

سران يھودا دشمنان خود را خواھند بلعيد و اولين کسانی خواھند بود که پيروزی را به دست . د

  )٩ـ۶:١٢(آورند  می

  )١۴ـ١٠:١٢(اند، نوحه خواھند خواند  يحا را انکار کردهھا از اينکه مس امت. ھـ 

  )١:١٣(تدارکات برای تطھير قوم از گناه آماده خواھد شد . و

  )۶ـ٢:١٣(ھا و انبياء کذبه نابود خواھند شد  بت. ز

  )٧:١٣(مسيحا قربانی و قوم پراکنده خواھند شد . ح

  )٩و  ٨:١٣(باقی مانده قوم به سوی خداوند باز خواھند گشت . ط

  )٢و  ١:١۴(ھا بر عليه اورشليم متحد خواھند شد  امت. ی

  )۵ـ٣:١۴(خداوند شخصاً وارد عمل خواھد شد . ک

  )٧و  ۶:١۴(ھا در آن روز  تغييرات کيھانی و ساير نشانه. ل

  )٨:١۴(نھر آب زنده . م

  )٩:١۴(مسيح به عنوان پادشاه سلطنت خواھد نمود . ن
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  )١٠:١۴(ن تغييرات جغرافيائی در روی زمي. س

  )١١:١۴(اورشليم آباد و مسکونی خواھد شد . ع

  )١۵ـ١٢:١۴(ھای دشمن مبتال خواھند شد  امت. ف

آيند دچار  باقی مانده دشمنان در اورشليم عبادت خواھند نمود، و ديگرانی که به عبادت نمی. ص

  )١٩ـ١۶:١۴(شوند  قحطی می

تاجران در خانه خداوند تجارت نخواھند خداوند خواھند شد و  َدسَمقْ ظروف معمولی در معبد . غ

  )٢١و  ٢٠:١۴(نمود 

  تفسير
  )۶ـ١:١(ارشاد مردم به توبه و اطاعت و يادآوری اشتباھات پدران . ١

به  زکريا ابن برکيااين آيات حاوی پيامی از خداوند از طريق . آيات اول تا ششم مقدمه اين رساله است

پس به «: آيه سوم، آيه کليدی اين رساله است. نمايند بازگشت فرمايد به سوی او مردم است که به مردم می

و من به سوی شما رجوع خواھم ... به سوی من بازگشت کنيد : گويد يھوه صبايوت چنين می: ايشان بگو

مانند اشعياء، ارمياء و  انبياء سلفخواھد که مردمش اشتباھات پدرانشان را که کالم  خداوند می» .نمود

، تکرار نکنند، اما وقتی اخطار خدا را شنيدند و از راه خود برگشتند و به اين نتيجه ادندگوش ندھوشع را 

  .ھای شرارت بارشان با آنھا رفتار کرده است، خداوند از مجازات آنھا چشم پوشيد رسيدند که خدا، طبق راه

  )٨:۶الی  ٧:١(ھشت رويای پرشکوه برای تشويق مردم به بازسازی معبد . ٢
  .خود را با يک دور نمای نبوتی از زمان خود تا ملکوت ھزاره شروع نموده است کتابزکريا 

  )١٧ـ٧:١(مردی سوار بر اسب سرخ . الف

او چنين . تفاوت ھستند ناخشنود است ھائی در ھنگام رنج بردن قومش، بی خدا از امت: مفھوم رويا

  .افرادی را مجازات و مردمش را احياء خواھد نمود

  .پردازد يه ھفتم نبی به شرح رويای اولش میدر آ ١١ـ٧:١

با ) ، آيه يازدھمفرشته خداوند، در مقايسه با اسب سرخمردی سوار بر (در رويای اول خداوند 

سرخ و زرد شود که با اسبی سرخ، ھمراه با سوارانی بر اسبان  ديده می) احتماالً فرشتگان(نمايندگان خود 

. باشد ھا می يا مکان پست نمودار اسرائيل تحت انقياد امت آس در وادی درختان. پيمايد ، زمين را میو سفيد

مردی (دھد، اما خداوند  ای قول تفسير آن را به نبی می پرسد، فرشته وقتی که نبی معنی اين سواران را می
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 جھاناين سواران برای پيمايش : گويد به جای آن فرشته به نبی می) که در ميان درختان آس ايستاده است

و آسوده است، و مفھوم آن احتماالً  تمامی جھان آرامدھند که   گردشگران به خداوند گزارش می. اند آمده

  .ھای غيريھودی، مخصوصاً بابليان در رفاه ھستند درحاليکه مردم خداوند در عذاب اينست که امت

که مدت ) ونصھي(و اسرائيل  اورشليمدرباره اوضاع  يھّوه صبايوتاز  فرشته خداوند ١٧ـ١٢:١

فرشته مفسر به نبی . پاسخ خداوند بسيار دلگرم کننده است. کند ويران بوده است، سوال می ھفتاد سال

ھايشان به يھودا،  ھا بخاطر ظلم امت. نمايد نداگويد که اراده خدا را مبنی بر دخالت او برای فروش،  می

. خواھد گشت و معبد ساخته خواھد شد باز اورشليمخدا مجدداً به . مورد غضب خدا قرار گرفته بودند

است که صحبت از بازسازی معبد شده  ١٣:٢١ريسمان پيمايش اشاره به مندرجات کتاب دوم پادشاھان 

را  صھيونيھودا را کامياب خواھد گردانيد،  شھرھایبايست به مردم اعالم نمايد که خدا  نبی می. است

  .برگزيدتسلی خواھد داد و اورشليم را بار ديگر خواھد 

  )٢١ـ١٨:١(چھار شاخ و چھار آھنگر . ب

  .نابودی چھار امپراتوری جھانی غيريھودی: مفھوم رويا

يھودا و تعريف چھار قوم است که  چھار شاخ،. تحقق کامل رويای دوم زکريا منوط به آينده است

مپراتوری جھانی عبارتند ـ به کالمی ديگر اين چھار ا) يا اسرائيل و اورشليم( اند اسرائيل را پراکنده ساخته

اند، ولی بديھی است که آنان گروھی ھستند که  ، تعريف نشدهچھار آھنگر. بابل، ايران، يونان و رم: از

  . اند، درھم بشکنند ھا را که يھودا را پراکنده ساخته ھای جھانی امت اند تا قدرت توسط خدا برانگيخته شده

  :کند ، چنين تفسير می(G. Coleman Luck) کولمن لوک. جی

باشند؟ گمان بر اينست که ممکن است آنھا نماد چھار داوری  ھار فرشته خداوند، چه میاين چ
، بيان شده است و آنھا عبارتند از، جنگ، ٨ـ١:۶و مکاشفه  ٢١:١۴خدا باشند که در حزقيال 

گمان ديگر که احتمال آن بيشتر است مبنی بر اينست که آنھا . قحطی، حيوانات وحشی و طاعون
دھند که در رويای قبل به تصوير  اند که چھار قدرت جھانی را شکست می ت موفقنماد چھار قدر

دھد، يونان که ايران را  ايران که بابل را شکست می: کشيده شده است و آن عبارتست از
دھد، و بازگشت امپراتوری رم در روزھای آخر که  دھد، رم که يونان را شکست می شکست می

حقيقت مسلم اينست که ھر قدرت . خورد ئی شکست میآنھم توسط ملکوت بزرگ مسيحا
  .شود ای که برعليه مردم خدا برخيزد به تدريج شکست خورده و مجازات می احمقانه

  )فصل دوم(مردی با وسيله پيمايش . ج

  .کاميابی آينده و امنيت و مسکونی شدن اورشليم: مفھوم رويا

وقتی نبی از او . شود ظاھر می) يمايشوسيله پ( ريسمانکاریدر رويای سوم مردی با   ۵ـ١:٢

. رود، که بازسازی شده است می پيمودن اورشليمدھد که برای  رود، او پاسخ می پرسد که به کجا می می

منظور از جوان يا (را مطمئن ساز  اين جوانگويد  بيند که به او می را می ای ديگر فرشتهمفسر  فرشته
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نخواھد  حصارشليم از جمعيت پر خواھد شد، و ديگر نيازی به که اور) گر زکريا است و يا مرد پيمايش

و اين درنھايت اشاره به اورشليم در دوران حکومت ھزار ساله مسيح . داشت، چونکه خداوند حافظ آن است

  .است

ھر چند که (اند  دراينجا باقی مانده يھوديان در تبعيد از زمين شمال به اورشليم فرا خوانده شده ١٢ـ٢:۶

اين رويا ). شوند ر شمال شرقی اورشليم است، با اين وجود اسراء از طريق شمال وارد اورشليم میبابل د

  .يعنی بعد از رجعت دوباره مسيح، تحقق خواھد يافت» بعد از جالل«نيز 

خدا » مردمک چشم«خدا دشمنان مردم خود را مجازات خواھد نمود، چونکه مردم او به منزله 

ن مسيح به معبد در حکومت ھزار ساله سرود شادی سرائيده خواھد شد و ساير به ھنگام آمد. باشند می

اين آيه تنھا آيه در کتاب مقدس است که از فلسطين با عنوان . به مسيح خواھند پيوست در آن روزھا  م قو

  . نام برده شده است» زمين مقدس«

  .باشند خاموشھا،  ازات امتحکم شده است که در ھنگام برخاستن خدا برای مج تمامی بشربه  ١٣:٢

  )فصل سوم(يھوشع کاھن اعظم . د

  .کھانت، نمايندگی قوم، طھارت و احياء: مفھوم رويا

آنچنانکه نماد اسرائيل نيز . ، تصويری از کھانت استلباسی پليدملبس به  يھوشع رئيس کھنه ٣-١:٣

دھد  خدا به شيطان پاسخ می. نمايد یاسرائيل را متھم به ناشايستگی در وظيفه کھانت خود م شيطان. باشد می

  .است، يعنی آنھا را از اسارت رھانيده است  نيم سوزی از ميان آتش ربودهکه او امت را چون 

عمامه به تقاضای زکريا . شود ملبس می لباس فاخردھد که قوم طاھر و به  فرشته قول می ٧ـ٣:۴

شود و فرشته  منصوب می داوند ايستاده است،فرشته خشوند و او درحاليکه  بر سر يھوشع نھاده می طاھر

خداوند  ھای صحنفرمايد اگر ايمان بياوری و خداوند را اطاعت کنی، بر خانه خدا حاکميت و  خدا به او می

  .اند، در حضورم باشی کسانی که نزد من ايستاده ميانتوانی در  خواھی نمود و می  محافظترا 

اين آيات را چنين تفسير  (Unger) بودند آنگر دان عالمتمر) کاھنان(يھوشع و دوستانش   ٩- ٨:٣

  :کند می

. اندازند مردانی که در موقعيت کاری خود وقايع آينده را سايه می. مردان دارای نشانه نبوت... 
اسرائيل از طريق مسيح رستگار و احياء خواھد شد و امتی از کھانت اعظم، تشکيل خواھد ... 

  .ی از آن قوم استداد که يھوشع و ھمدستانش دور نمائ

ک .ر(منقوش ياد شده است  سنگو در آيه نھم با عنوان » بنده من شاخه«از مسيح با عنوان  ٨در آيه 

اشاره به ظھور دوم  سنگاشاره به ظھور اول و  شاخهاند که  بعضی بر عقيده). ٣۵و  ٣۴: ٢دانيال نبی 

بايد مفھوم امت آمرزيده  ی آن، میرو ھفت چشمحکاکی شده با  سنگگابلين معتقد است که . مسيح است
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عصيان اين زمين «خوانيم که  باشند، چون در رابطه با آن می شده، يا اساس ملکوت باشد که پر از روح می

  .باشد می» اسرائيل احياء شده به عنوان ھسته ملکوت خدا«و » .را در يک روز رفع خواھم نمود

  .يابد يمن کننده زندگی در دوران ھزاره، پايان میاندازی از ماھيت آرام و ا اين فصل با چشم ١٠:٣

در آن روز ھر کدام از شما ھمسايه خود را زير مو و زير انجير خويش «: فرمايد يھوه صبايوت می

  ».دعوت خواھيد کرد

  )فصل چھارم(شمعدان طال و درختان زيتون . ھـ 

معبد را ) ن نمادپردازی شدهکه با روغ(اسرائيل، حامل نور خدا، با ياری روح خدا : مفھوم رويا

  .بازخواھند ساخت

اين شمعدان دارای ھفت . است دو درخت زيتونبا  شمعدان از طالرويای پنجم توصيف يک  ۶ـ۴:١

بر سر . شاخه و ھر شاخه دارای ھفت لوله است و روغندانی جھت نگھداری روغن بر سر آن قرار دارد

در ھر يک از طرفين شمعدان طال . ن سوز قرار داردھفت چراغ کوچک روغ) لوله ۴٩مجموعاً (ھر لوله 

  .باشند يک درخت زيتون قرار دارد که احتماالً تأمين کننده روغن چراغ می

اسرائيل تنھا . شمعدان طال احتماالً تصويری از اسرائيلی است که خدا وعده آن را به جھان داده است

  .تواند رسالتش را انجام دھد یم) روغن(از طريق نور بخشيدن به دنيا توسط روح القدس 

روح (با قدرت روح خدا  بلکهتفسير آن اينست که معبد بازسازی خواھد شد، اما نه با نيروی انسانی، 

مشکالت رفع خواھند شد و دستان زروبابل کار بازسازی معبد را تمام خواھد کرد، آنچنان که بنياد ). القدس

  :چنين است (Unger) تفسير يونگر. آن را نھاده بود

اصول روحانی مذکور در آيه ششم به زيبائی توسط رويائی که نشان دھنده جريان خود به خودی 
ھا، جدا از دخالت دست انسان است، تصويری از اسرائيل دوران ھزاره است  روغن برای چراغ

اما در اين قسمت به زروبابل وعده داده شده که وظيفه سخت و بزرگ تکميل معبد . روح در پری
  .خواھد داد را انجام

و زيبائی  »فيض«ھا ندا دھنده  عليرغم موقعيت کوھستانی، معبد تکميل خواھد شد و سنگ  ١٠-۴:٧

شمارند، يعنی کسانی که امکان انجام کارھای بزرگ  خواررا  روز امور کوچککسانی که . آن خواھند بود

را خواھند ديد که زروبابل بنا را خواھند ديد، يعنی روزی  شاقول را در دست زروبابلکنند،  را استھزاء می

  .تکميل نموده است

، و نشان دھنده مراقبت دقيق او از بازسازی و نظارت او چشمان خداوندھفت چراغ عبارتند از ھفت 

  .باشد می تمامی جھانبر 
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کند، فرشته  سوال می دو درخت زيتون و دو شاخه زيتونوقتی که زکريا از فرشته راجع به  ١۴ـ۴:١١

. ايستند که نزد خداوند می )پسران روغن زيت(دھد که آنھا عبارتند از دو نفر تدھين يا مسح شده  پاسخ می

  .باشند دانند که نماد خدمات پادشاھی و کھانت می اين آيه را معموالً ارجاعی به زروبابل و يھوشع می

ھمانطوری که از آموزيم اينست که قدرت روحانی برای احياء، الزم بود،  آنچه که از اين رويا می

  .رويای پيش آموختيم که تطھير الزم بود

  )۴ـ١:۵(طومار پرنده . و

  .اعالم لعنت خدا به جھت نقض عھد و دزدی در جھان :مفھوم رويا

پا  ١۵طول و  ٣٠رويای تومار پرنده مربوط است به حکومت و داوری، ابعاد اين تومار  ٢و  ۵:١

  .د سليمانعرض بود ـ درست به ھمان اندازه رواق معب

و ھر نقض کننده عھد، بخشی از اين لعنت عبارتست از ويرانی  ھر دزداست بر  لعنتیو آن  ۴و  ۵:٣

 ھايش چوبھايش و سنگکند، و خانه او با  ياد می قسم دروغکند و ھر کسی که ھر  کسی که دزدی می خانه

دن ملکوت مسيح صورت شايد اين رويا مربوط باشد به داوری جھانی که قبل از آم. شود ويران می

  .پرداخته خواھد شد) قسم دروغ(و گناه برعليه خدا ) دزدی(در آن روز به گناه برعليه انسان . گيرد می

  )١١ـ۵:١) (ايفا(زنی در زنبيل . ز

بت پرستی و پول پرستی از سرزمين خدا رخت بربسته و به جايگاه باستانی خود بابل : رويا مفھوم

  .گردد باز می

ايفا بزرگترين واحد پيمايش بود که در تجارت به . دھد نشان می) زنبيل(را در ايفا  زنیرويای ھفتم 

 سربیسرپوش . باشد در جھان می» شرارت«زن تجسم . بود Bushel Basket١رفت و آن چيزی مانند  کار می

) بابل( ارشنعاما آن دو زن در ايفا به . که بر باالی ايفا قرار داشت به مفھوم محدود شدن شرارت است

رسد که اين رويا مبيّن برانداخته شدن رسم بت پرستی و مذھب دنيائی از  چنين به نظر می. پرواز کردند

بابل و استقرار   ای برای داوری اش بابل باشد و البته چنين اقدامی مقدمه اسرائيل و انتقال آن به کانون اصلی

  .باشد می» معبد کافران« در آيه يازدھم به معنی» خانه«عبارت . باشد ملکوت می

را به عنوان » ضدمسيح«اسرائيل بعد از اسارت در بابل از بت پرستی طاھر شده ولی وقتی درآينده 

  .پرستی را دنبال خواھد نمود خدا ستايش کند، شکل بدتری از بت

                                                      
و آن پيمانه غله و ميوه است  (quarts)کوارتز  ٣٢و  (Peck)پک  ۶مقياس وزنی است معادل  Bushel ـ١

  .ليتر است ٣۶که در حدود 
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  )٨ـ١:۶(چھار ارابه . ح

  .نظارت خدا نشانه نابودی دشمنان اسرائيل است: مفھوم رويا

اسبانی که . آيند بيرون می مسينکند که از کوھھای  را مشاھده میارابه  يا سپس چھار زکر ۶-۴:١

 ابلقو اسبھای ارابه چھارم  سفيداسبان ارابه سوم  سياه،اسبان ارابه دوم  سرخ،کشند  ارابه اول را می

  .باشند می

يا عامالن  ح افالک چھار روگويد آنھا  کند و می ھا را تعريف می فرشته مفسر چھار دسته اسب ٧ـ۵:۶

و  شمال،رو به  اسبان سياه. ھا را مطيع مسيحا گردانند اند تا دنيای امت باشند که بيرون آمده خدا می

ھای نبوتی معموالً در قالب دشمنان اسرائيل  اين دو جھت در کتاب. شوند روانه می جنوبرو به  ابلق اسبان 

اسبان سفيد به دنبال اسبان سياه و ظاھراً ). شاه جنوببرای نمونه، پادشاه شمال و پاد(شوند  تعريف می

  .روند اسبان سرخ به مقصدی نامعين می

شايد . اند خشم مرا فرو نشانيدهاند  رفته زمين شمالکند که اسبانی که به  فرشته مفسر اشاره می ۶:٨

. مين اسرائيل بودباشد که خطر و تھديدی دايمی برای سرز) بابل(اين مورد اشاره به نابودی ارتش شمال 

آوران  رسد که اين رويا حاکی از اينست که دشمنان اسرائيل توسط پيام باتوجه به کل رويا چنين به نظر می

  .بار ديگر بايد گفت که اين جريان ھم مقدمه ملکوت مسيح بر روی زمين است. شوند خداوند، نابود می

  )١۵ـ٩:۶(تاج گذاری يھوشع به عنوان کاھن اعظم . ٣
آل از کليسا و  اين رويا تصويری از آمدن مسيحا به عنوان کاھن اعظم، يعنی ترکيبی ايده: فھوم رويام

  .باشد حکومت می

به . گيرد يابد، يک عمل عظيم سمبوليک جای آن را می اينک که رويای داوری پايان می ١٣ـ۶:٩

گرفته و از  طالو  يدعيا، نقرهو  اَحلدای، طوبيشود که از سه نفر از تبعيديان بازگشته از  زکريا حکم می

قاعدتاً تاج برای . آن را بر سر يھوشع بگذاردخانه يوشيا ساخته و در  رئيس کھنه يھوشعھا تاجی برای  آن

ای است به آمدن مسيح به عنوان پادشاه و  ولی اين اقدام اشاره. شود نه برای کاھن اعظم پادشاھان ساخته می

حکومتش بنا  را در دوران ھزار ساله ھيکل خداوندکه   شاخهو به عنوان کاھن که در آيه دوازدھم از ا

خدا است و بر تخت خدا  جاللاو کسی است که دارای  ١٢خواھد نمود ياد شده است و ھمچنين در آيه 

  :نويسد در اين مورد می (David Baron) ديويد بارون. خواھد نشست

ً دليل استفاده از کلمه عبری که برای معبد به کار رفته  و ھر دو مفھوم بارگاه و جايگاه قطعا
او به عنوان پادشاه وارد . باشد سازند، توجه به جنبه پادشاھی و کھانت مسيح می مقدس را می

  .شود بارگاه خود و به عنوان کاھن وارد جايگاه قدس می
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يعنی آگاھی مسالمت آميز در ميان پادشاه و کاھن  مشورت سالمتی در ميان ھر دو ايشان خواھد بود،

  .به وجود خواھد آمد) در يک شخص(

ھمان  حينھمان حلدا و  حاکم. نگھداری خواھد شد جھت يادگاری در ھيکل خداوندبه  آن تاج ١۴:۶

  .باشد يھوشع می

باشد که مردم مطيع  گرد آمدن اسرائيل متفرق شده و تحقق وعده مسيحائی موکول به زمانی می ١۵:۶

  .باشند

  )٨و  ٧فصول (ابطه با ادامه روزه سوال يھوديان بيت ئيل در ر. ۴
  )٣ـ١:٧(سوال در مورد روزه . الف

نمايندگانی از جانب يھوديان بيت ئيل به نزد . پردازد کتاب زکريا به مسئله روزه می ٨و  ٧فصول 

آنھا . م، سوال کنندکاھنانی که در معبد بودند آمدند تا از آنھا راجع به ادامه روزه در سالگرد سقوط اورشلي

  .مدت ھفتاد سال در اين روز خاص، روزه گرفته بودند

  )٧و  ۴:٧(پيام اول . ب

  .خدا طالب حقيقت بود نه مراسم. تفکر و ايده آنھا روزه گرفتن بود، نه خدا: مفعوم پيام اول

مت در قس). ٢٣ـ١٨:٨و  ١٧ـ١:٨؛ ١۴ـ٨:٧؛ ٧ـ۴:٧(پاسخ سوال فوق در چھار پيام مجزا آمده است 

اند، آنھم بخاطر  گرفته ھمچنان روزه می ماه پنجم و ماه ھفتمنمايد که آنھا در  اول خدا به آنھا يادآوری می

قبل از ويرانی . ھای آنھا بخاطر خودشان بود، نه بخاطر خدا عيدھا و روزه. خودشان، نه بخاطر خداوند

  .دالت در مراسم يھوديان استبه آنھا گفته بودند که خدا طالب حقيقت و ع انبيای سلفاورشليم 

  )١۴ـ٨:٧(پيام دوم . ج

  .مردم انصاف و عدالت را مراعات نکرده بودند، بنابراين خدا آنھا را داوری کرده بود: مفھوم پيام

 احسان و لطفخدا توسط نبی خود مردم را به . کند اوند علت مجازات قوم را تشريح میدر پيام دوم خد

، عدم استجابت خشم خداوند: توجه داشته باشيد به نتايج تمرد آنھا. ش ندادندگونمود، اما آنھا  دعوت می

ای که در مورد آن سوال  به کالمی ديگر روزه. شدن زمين ھا و ويران امتدعاھا، متفرق شدن قوم در ميان 

  :نويسد می (William Kelly)آنچنانکه ويليام کلی . کردند نتيجه گناھان و تمردشان بود می

گرفت و از نظر خدا، چون  کن بود انجام دھند، جايگاه عدالت را نمیھا و ھر آنچه که مم آئين
  .ايمان نبود

  )١٧ـ١:٨(پيام سوم . د
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  .با اين وجود ھم، خدا يھودا را متبارک خواھد ساخت: مفھوم پيام

  .پيام سوم خطاب به نمايندگان بيت ئيل، وعده برکت آينده يھودا است ۵-١:٨

ناميـده   شـهر حـق  اورشليم تجديـد بنـا و   ). آيه دوم(اهد آمد ، بر دشمنان يهودا وارد خوغضب سخت
و مركـز اجتمـاع پيـران،     پسران و دخترانشهر تبديل به جاي بازي و تفريح هاي  كوچهخواهد شد و 

  .خواهد شد

باشد، آيا از نظر خدا نيز عجيب است؟ خدا کسی  بقيه قوم عجيبچنانچه اين امور از نظر  ٨ـ٨:۶

  .رھانيد تا در اورشليم جمع شوند و او خدايشان باشد خواھدتبعيد  است که مردم خود را از

درحاليکه در نظر اول اين آيات مردم دوران زکريا را مخاطب ساخته است، ولی تحقق کامل آن منوط 

  .باشد به ظھور دوم خداوند می

 قبل. شدند بد میشنيدند، تشويق به ادامه کار در ساختن مع مردمی که پيام حّجی و زکريا را می ١٣ـ٩:٨

. از اينکه آنھا شروع به کار روی معبد کنند، بيکاری، ھرج و مرج و عدم امنيت بر شھر حکم فرما بود

از اين نظر انبياء به آنھا اندرز . دھد و کاميابی و احسان خود را وعده می سالمتیولی اينک خدا به آنھا 

شرارت عليه (پسندد، دوری کنند  داوند نمیدادند که امين، عادل و صلح جو باشند و از اموری که خ

  ...).عدم صداقت ... يکديگر، قسم دروغ 

  )٢٣ـ١٨:٨(پيام چھارم . ھـ 

ھای اسرائيل به جشن و شادی مبدل خواھد شد، و اورشليم کانون جھانی عبادت  روزه: مفھوم پيام

  .خواھد گرديد

ھا و مراسم اندوه بار  دھد که روزه می خداوند به جھت تشويق و دلگرمی نمايندگان بيت ئيل قول ١٨:٨

روزه ماه دوم، ماتم نمودن بخاطر . خواھد نمود شادمانی و سرور و عيدھای خوش، مبدلآنھا را به 

، )٣:٢۵دوم پادشاھان (، روزه ماه چھارم ماتم بر سقوط شھر )١:٢۵دوم پادشاھان (محاصره اورشليم 

و روزه ماه ھفتم ماتم بخاطر مرگ جدليا بود ) ١٠ـ٨:٢۵اھان دوم پادش(روزه ماه پنجم ماتم بر ويرانی شھر 

  ).٢۵:٢۵دوم پادشاھان (

است که از تمامی جھان  ھای عظيم ھای بسيار و امت قومآيات پايانی اين فصل، تصويرگر  ٢٣ـ١٩:٨

ھند در آن روز يھوديان کانال برکتی برای جھان خوا. را بطلبند يھوه صبايوتآيند تا  در اورشليم گرد می

آيات (در اين فصل » گويد چنين میيھّوه صبايوت «ھای متعدد از عبارت،  توجه داشته باشيد به استفاده. شد

  ).٢٣و  ٢٠، ١٩، ١۴، ٩، ٧، ۶، ۴، ٣، ٢
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  )١١تا  ٩فصول (الھام اول متمرکز بر اولين ظھور مسيحا . ۴
متمرکز است بر اولين ظھور  ١١تا  ٩الھام اول در آيات . شامل دو الھام است کتابفصول بعد اين 

  .باشد متمرکز بر ظھور پرجالل مسيح در قالب پادشاه، می ١۴ـ١٢مسيحا، درحالی که الھام دوم، آيات 

  )٨ـ١:٩(شوند  دشمنان اسرائيل داوری می. الف

. باشد می) ٢ و١، آيات دمشق، حمات(در اين آيات  نخستين داوری خدا متوجه مجازات سوريه  ٧ـ١:٩

شھرھای فلسطينی از . باليد، ولی خداوند، او را به دريا خواھد افکند ھای خود، می ھا و قلعه وتبه ثر صور

آنگاه از بت پرستی . کردند، صور نفوذ ناپذير است ديدن ويرانی صور خواھند ترسيد، چونکه فکر می

يگانگانی که در ب( يبوسیمانند  عقرون. دست کشيده و به عنوان گروھی بيگانه در اسرائيل خواھند زيست

  .خواھد گرديد) شوند ميان اسرائيل با صلح و وفاداری ساکن می

شامل  ٨تا  ١در واقع آيات . مھاجمان بيگانه ديگر تھديدی برای معبد و مردم محسوب نخواھند شد ٨:٩

ھای خصمانه توسط اسکندر کبير مغلوب  گردد به زمانی که اين قدرت تحقق بخشی از نبوت است، و بر می

  ).١٣رجوع شود به ارجاع به يونان در آيه (ند شد

  )٩:٩(اولين ظھور مسيح در صھيون . ب

آيه نھم توصيف ظھور اول او . شود دلگرمی داده می) پادشاه(سپس به مردم خدا با وعده آمدن مسيحا 

ا ھم متّی نويسنده يھودی انجيل اول و ھم يوحن. ، استکره االغدر وضعيتی بسيار حقيرانه، سوار بر 

خداوند به » ورود ظفرمندانه«نويسنده غيريھودی انجيل چھارم، اين آيه را ارجاعی به آن به اصطالح 

  .اند اورشليم، دانسته و نقل کرده

  )١٠:٩(خلع سالح و صلح جھانی در ظھور دوباره مسيح . ج

ھای  سالح. دآي اشاره آيه دھم به آينده و ظھور دوم مسيح است، آن زمان که با قدرت و جالل عظيم می

نقل قول (، سلطنت خواھد کرد »از دريا تا دريا و از نھر تا اقصای زمين«شوند و مسيح  جنگی معدوم می

  .پنھان شده است ١٠تا  ٩عصر کنونی فيض در بين آيات ). ٨: ٧٢زکريا از مزمور 

  )١٢و  ١١:٩(بازگشت اسيران به اورشليم از تبعيد . د

تواند  اين عبارت می. ت که بدان وسيله عھد، ممھور شده است، اشاره به خونی اس»خون عھد تو«

دوم (، عھد داود )١٠ـ١:٣تثنيه (، عھد تضمين سرزمين اسرائيل )٨:٢۴خروج (اشاره به عھد شريعت 

  .و يا عھد عمومی رابطه اسرائيل با يھّوه، باشد) ١٧ـ۴:٧سموئيل 
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که احتماالً ) قلعۀ رفيع( مالذمنيعبه  شده و رھا، کشورھای خارجی چاه بدون آباسيران اسرائيل از 

  .تواند اورشليم، فلسطين و يا خود خدا باشد، باز خواھند گشت می

  )١٣:٩(پيروزی اسرائيل بر يونان . ھـ 

. ، قوم فاتح آن روزگار خواھند بود و يونان را مطيع خود خواھند ساخت)افرايم(يھوديه و اسرائيل 

ھم چنين . پيش از ميالد تحقق يافته است ١۶٣الی  ١٧۵سالھای  بخشی از اين نبوت در جنگ مکابيز در

  .پيش بينی جمع شدن نھائی اسرائيل از تفرقه جھانی است

  )١٧ـ١۴:٩(دخالت يھوه در حفاظت مردمش . و

  :مريل آنگر تفاوت بين اسرائيل و دشمنانش را چنين توصيف کرده است

شده در باتالق و پسران پيروز صھيون را ، پايمال »سنگ فالخن«زکريا دشمنان اسرائيل را به 
بديھی . کند درخشند، تشبيه می که بر زمين خدا  می تاجرا به جواھر) باقی مانده نجات يافته(

است که اين تشبيھی است از پاداش شھيدان ايماندار و قديسان شجاع اسرائيل که وارد ملکوت 
  .شوند مسيح می

  )٢و ١:١٠(ھا اضای باران کنند، نه از بتشودکه از خدا تق از مردم خواسته می. ز

پرستی موجب شده است که  بت. ارزش ھای بی بايست باران را از خداوند بطلبند، نه از بت مردم می

  .شوند شبانو بدون  گوسفندان آواره مردم چون 

د يھوديه را مجازات خواھد نمود و مسيح را برخواھد انگيخت و مردم را پيروز خواھ رھبرانخدا . ح

  )۵ـ٣:١٠(گردانيد 

اند، برافروخته  بخاطر اينکه مردم را گمراه کرده) بزچرانان(خشم خدا برعليه شبانان و رھبران  ٣:١٠

  .را ديدار خواھد کرد و آن را به اسبان جنگی مبدل خواھد ساخت) يھودا(خداوند گله خود . شده است

او از يھودا . پندارند ای به مسيح می ای و اشاره بسياری از مفسرين آيه چھارم را وعده ۵و  ١٠:۴

اند که اين  بعضی ديگر بر اين عقيده. و پادشاه خواھد شدجنگی و کمان ميخ و سنگ زاويه آيد و  بيرون می

گويد بخش آخر آيه چھارم توصيف  فايندبرگ در اين مورد می. آيه تصويری از احياء اسرائيل است

درھر حالت  .و راندن آنھا از زمين پايمال نمودن جباران، يعنی ھايی است که مسيح انجام خواھد داد داوری

  .مردان يھوديه، بر دشمنان خود قھرمانانه غالب خواھند آمد

  ) ١٢ـ۶:١٠(اسرائيل و يھوديه دوباره با ھم متحد شده و احياء خواھند شد . ی

تفرقه جھانی آنان است و يھودا و پايان ) يوسف(پيش بينی جمع شدن ديگر باره اسرائيل  ١٢تا  ۶آيات 

  .خواھد شد جبارانچون ) افرايم(و اسرائيل 
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مکانھايی که خدا آنھا را پراکنده آشور، مصر، خواھد زد و ايشان را از  صداخداوند مردم خود را 

مللی که قبالً آنھا را برده خود نموده بودند، مجازات خواھند . خواھد نمود لبنان جمع و در جلعادساخته بود، 

  .در آيه يازدھم، خداوند است »او« کلمه . خواھند شدقوی يھوديه و اسرائيل در نام خداوند  شد و

، شايد به روشنی نشانه )عبور از دريای مصيبت و زدن امواج دريا(ھائی که بر او خواھد آمد مصيب 

  .ز مصر بودشود، مانند دريای سرخ که سد راه خروج بنی اسرائيل ا ھر عاملی باشد که سد راه برگشت می

  )٣ـ١:١١(ايمان مجازات خواھند شد  حاکمان بی. ل

فصل يازدھم رساله زکريا به مسئله انکار مسيح و ويرانی اورشليم توسط روميان و ظھور 

  .پرداخته است» ضدمسيح«

ھای  است ھم در زمين) لبنان(ھای اسرائيل  سه آيه اول احتماالً تشريح خشکسالی ويرانگر در جنگل

ويران شده و گوسفندانشان چيزی  اردنکنند چونکه مراتع  می شبانان ولوله. ھای بلند ر زمينپست و ھم د

ھا توسط روميان  ای است به تخريب زمين اند که مورد فوق اشاره برخی بر اين عقيده. برای خوردن ندارند

  .پيش از ميالد ٧٠در سال 

  )٨ـ۴:١١(مسيحا، شبان راستين گله خواھد شد . ک

. شده است، به عھده بگيرد ذبحاش  کند تا وظيفه شبانی را که گله اوند زکريا را  ھدايت میخد ۶ـ١١:۴

برداری  مورد بھره) يھوديان باقی مانده(گوسفندان . در اينجا زکريا به نوعی عيسی مسيح خداوند است

اين ) شرير(ن ساکناخدا عزم نموده است . اند قرار گرفته) پادشاھان و حاکمان(پيشين  شبانانشريرانه 

  .بسپارد) ١۵:١٩يوحنا (خود خواھند شناخت پادشاه را به امپراتور روم که او را به عنوان  زمين

و ) فيض ـ زيبائی(گزيند ـ يکی نَعَمه  را برمی دوعصااش،  زکريا در اجرای وظيفه شبانی ٨و  ٧:١١

دن فيض به مردم خود و اتحاد بين و اين دو عصا نماد تمايل خدا به نشان دا) عھدھا ـ قيدھا( جبالديگری 

دروغين از گله کوتاه کند، و اين عموماً اشاره به  شبانبايد دست سه  زکريا می. باشند يھودا و اسرائيل، می

گويد که سه شبان تصوير سه طبقه از حاکمان در حکومت  آنگر می(سه مقام پادشاه، کاھن و نبی است 

، طول زمانی اوج يک ماهاکمان غيرسپاھی است و عبارت يھودی است ـ کاھنان، معلمان شريعت و ح

  ).ايمانی درست قبل از زمانی است که رھبران اسرائيلی خداوند ما را مغلوب کردند بی

  )١۴ـ٨:١١(شود  مسيح توسط مردمش انکار می. م

ا اينگ زکري. گذارد وقتی که مردم شبان را انکار کنند، شبان نيز آنھا را به خود وا می ١١ـ٨:١١

دارد،  ھا را از ظلم نمودن به مردم خدا باز می شکند و عھدی را که امت را می) نعمه ـ زيبائی(عصای اول 

  .کند کند و چرا چنين می دانست که خدا چکار می می تريِن گله  ضعيفتنھا . کند نقض می
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بھای آزادی يک  دھند ـ را به او می سی پاره نقرهکند، آنھا  می مزدوقتی زکريا تقاضای  ١٣و  ١٢:١١

شود، و اين تصويری از کاری  افکنده می گر کوزهبرده که توسط شاخ گاو زخمی شده ـ اين مزد به مزرعه 

  .است که يھودا پس از تسليم کردن خداوند به دشمنانش انجام داد

برادری در شکند و اين نشانه اينست که  را می) جبال ـ عھدھا( عصای ديگر خود سپس زکريا  ١١:١۴

، شکسته شده بود، و از آن پس عدم اتحاد و کشمکش درونی در ميان يھوديان يان اسرائيل و يھودام

  .حکمفرما شده بود

  ) ١٧ـ١۵:١١(رھاند  می) ضد مسيح(خدا، مسيح را از دست شبان باطل . ن

واقع شده  ١۵و  ١٣گويد که عصر کليسا در بين آيات  در رابطه با اين آيات می(Feinberg) فيندبرگ 

  .است

زکريا اين اقدام را با به کار . داده شد  باطلبه آنھا شبان . ه اسرائيل شبان نيکو را انکار کردندچونک

در آينده، شبانی که گله را حفاظت نخواھد » ضدمسيح«ای است به  و اين اشاره. انجام داد شبان باطلگرفتن 

  خواھد شدتار در نبرد او  چشم راستاو خشک و  بازوی. کشد کند و می کرد، بلکه گله را غارت می

  )١۴تا  ١٢فصول (الھام دوم متمرکز برظھور دوم مسيحا . ۶
  )٣ـ١:١٢(آيد ايمن خواھد بود  ھا می اورشليم از مصائبی که بر امت. الف

تمام کسانی که اورشليم  .کنند اورشليم را محاصره می در آيندهھا  جميع قومکنيم که  در اينجا مشاھده می

  .ھا، خود را مجروح خواھند ساخت به سختی معذب خواھند شد و در ھنگام حمل سنگرا معذب ساختند، 

  )۴:١٢(خداوند دشمنان يھودا را نابود خواھد نمود . ب

 جنوندر آن روز خدا مھاجمان را اعم از اسبان و سواران مضروب خواھد ساخت و ھمه آنھا به 

  .گرفتار خواھند شد

  )۵:١٢(درت خود خواھند شناخت يھوديان خدا را به عنوان منبع ق. ج

  .حاکمان يھودا در خارج از اورشليم در دل خود خواھند گفت قوت ساکنان اورشليم، خدای آنھاست

سران يھودا دشمنان خود را خواھند بلعيد و اولين کسانی خواھند بود که پيروزی را به دست . د

  )٩ـ۶:١٢(آورند  می
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ش فرو برنده خواھند بود، که ھر آنچه را که در سر ھای آت چون شعله در آن روز سروران يھودا

به  اورشليماز آن يھوديان متفرق شده خواھد بود تا آنکه مردان  اولپيروزی . سوزانند راھشان باشد، می

  .ھای بيگانه نابود خواھند شد خواھند شد و مھاجمان امت حمايت، تقويت و ساکنان اورشليم. فخر ننمايدآنھا 

  )١۴ـ١٠:١٢(اند، نوحه خواھند خواند  اينکه مسيحا را انکار کردهھا از  امت. ھـ 

برمن «: خوانند گريند و نوحه می کنند به تلخی می وقتی مردم به مسيحائی که مصلوبش نمودند، نگاه می

» گری خواھند نمود گری برای پسران يگانه خود نوحه اند خواھند گريست و برای من مثل نوحه که نيزه زده

کسی را که آنھا بر صليب ميخکوب نمودند عيسی مسيح ! »برمن«توجه داشته باشيد به عبارت ). آيه دھم(

  .خداوند ـ يھوه بود

ھدد «در رابطه با . شد ترين اندوه برای اسرائيليان محسوب می عميق» پسر يگانه«از دست دادن 

، معلمان )الوی(، کاھنان )تاننا(خاندان سلطنتی، انبياء . مراجعه کنيد ٢۴ـ٢٠:٣۵به دوم تواريخ » رمون

کنند که شمعی، ھمان شمعون است که باالوی،  ای فکر می عده. و مردم، ھمگی ماتم خواھند گرفت) شمعی(

. ١۴تا  ١٢در آيات » عليحده«توجه داشته باشيد به عبارت ). ٢۵:٣۴پيدايش (ھمه مردان شکيم را کشتند 

  .تنھائی به نزد خدا برويماقرار و اعتراف واقعی مستلزم اينست ھر يک به 

  )١:١٣(تدارکات برای تطھير قوم از گناه، آماده خواھد شد . و

بعد از اينکه مردم يھودا و اسرائيل بخاطر انکار . اولين آيه فصل سيزدھم مربوط است به فصل پيشين

خواھد شد، اما  ای برای تطھير در جلجتا مھيا چشمه. مسيحا توبه نمودند، آنگاه روز عظيم کفاره خواھد آمد

  .ملت اسرائيل تا ظھور دوم از اين تطھير برخوردار نخواھند شد

  )۶ـ٢:١٣(ذبه نابود خواھند شد ھا و انبياء ک بت. ز

  .، از بين خواھند رفتروح پليددروغين و  انبياءپاک خواھد شد و ھا  بتاز  زمين ٢:١٣

غين در روز احياء اسرائيل وارد اين آيات احتماالً توصيف خشمی است که بر انبياء درو ۵ـ٣:١٣

انسان . کند، والدينش او را منع و تھديد به مرگ خواھند نمود نبوتاگر کسی به دروغ ادعای . خواھد آمد

  .تواند به روشنی ادعای نبوت نمايد، مگر اينکه واقعاً از طرف خدا فرستاده شده باشند نمی

و راجع به زخمی که در دستانش است، سوال اگر نبی کاذب مضروب يا مجروح شده باشد، از ا ١٣:۶

ولی پاسخ او مبھم و قانع کننده » ام در خانه دوستان خويش مجروح شده«: دھد کنند، و او پاسخ می می

  ).۶ :١۶و ارميا  ٢٨ :١٨ک اول پادشاھان .ر(نيست، چون خودزنی بخشی از آئين انبياء دروغين بوده است 
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ای به خداوند ما عيسی مسيح و زخم دستان  الم، آيه ششم را اشارهبسياری از معلمين و واعظان امين ک

اشاره » نبی کاذب«اما باتوجه به اينکه در آيه صراحتاً به . دانند او در اثر ميخکوب شدن بر صليب می

  .رسد شده، اطالق چنين مفھومی به آن مشکل به نظر می

عھد عتيق و مصون » ھای مسيحائی بوتن«ما بايد مراقب باشيم که مبادا در اثر شوقی که به حفظ 

گذشته از آن،  .کنيم ايمان داريم، آنھا را غير از آنچه که ھستند تفسير می داشتن آن از تفسير مفسران بی

  .خداوند ما در خانه دوستانش مجروح نشد، بلکه به دست شريرترين دشمنانش مجروح شد

  )٧:١٣(مسيحا قربانی و قوم پراکنده خواھند شد . ح

دھد که  يھوه فرمان می. نامند می» نبوت مسيحائی«ه ھفتم، آغاز بخشی است که تمام ايمانداران آن را آي

  .پراکنده خواھند شدخواھد شد و يھوديان زده در جلجتا  شبان. عيسای خداوند، برخيزد شمشير بر ضد

  )٩و  ٨:١٣(باقی مانده قوم به سوی خداوند باز خواھند گشت . ط

خواھند مرد، و يک » عذاب بزرگ«بخاطر انکار عيسی مسيح خداوند در دوران  دو سوم قوم يھود

آنھا خدا را خواھند . خواھند شد مّصفی، نقره و طالاين تعداد باقی مانده مانند . سوم بقيه زنده خواھند ماند

  .خودش، خواھد شناخت مردمشناخت، و خدا آنھا را به عنوان 

  )٢و  ١:١۴(اھند شد ھا برعليه اورشليم متحد خو امت. ی

ھای  ارتش. ھا است توسط امت اورشليمدر اينجا، اشاره به محاصره آخر  »روز خداوند«عبارت 

خواھند شد  نصف مردم شھر اسيرکنند و  اند، تقسيم می ھائی را که از اورشليم به دست آورده غنيمتمھاجم 

  .مانند و بقيه مردم شھر باقی می

  )۵ـ٣:١۴(واھد شد ک ـ خداوند شخصاً وارد عمل خ

سپس خداوند به کوه زيتون خواھد آمد و کوه به دو بخش شکافته خواھد شد، بخشی به سمت شمال و 

بدين گونه «گويد  زکريا به شنوندگان نبّوتش می. ای بسيار بزرگ در ميان آن بخشی به سوی جنوب با دره

  »]شما[خدای من خواھد آمد و جميع مقدسان ھمراه 

  )٧و  ۶:١۴(ھا در آن روز  انی و ساير نشانهتغييرات کيھ. ل

، RSV ،NEBنظير موفات،  (ھای تازه  معنی دقيق اين بخش آنچنان مبھم است که بسياری از ترجمه

NIV (شدت گرما کاسته خواھد «اند که در بردارنده اين ايده است که  ھای کھن پرداخته به تعديل ترجمه

) ستارگان(اجرام پرشکوه «: آيه ششم در نسخه عبری داردبالدوين ترجمه ديگری از بخش آخر » .شد

  ».شوند و نور خود را از دست خواھند داد منجمد می
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 ».تغييرات پيش بينی شده، کيھانی خواھد بود«: معنی عمومی اين بخش روشن است

 ٢۴ه داند، نه يک فاصل را يک دوره می) روز خداوند(ھای تازه را قبول ندارد آن روز  آنگر که ترجمه

  .سازد مرتبط می ٢۶:٣٠ساعته و آن را با رساله اشعياء 

ھای قوم خود را ترميم خواھد کرد و کوفتگی آنھا را شفا خواھد داد،  در روزی که خداوند زخم
  .نور ماه چون نور خورشيد و نور خورشيد ھفت چندان و چون تابش ھفت روز خواھد بود

  )٨:١۴(نھر آب زنده . م

) بحرالميّت ـ دريای شرق(اورشليم جاری خواھد شد، بخشی به سوی دريای مرده  نھر آبھای زنده از

  .در تمام فصول جاری خواھند شد) دريای غرب(و بخشی به دريای مديترانه 

  )٩:١٣(مسيح به عنوان پادشاه سلطنت خواھد نمود . ن

  .خواھد شد و به عنوان تنھا پادشاه واقعی شناخته يھوه بر تمامی زمين پادشاه خواھد بود

  )١٠:١۴(تغييرات جغرافيائی در روی زمين . س

  .ھا خواھد ايستاد تمامی زمين تبديل به دشت خواھد شد و اورشليم بر فراز تمامی دشت

  )١١:١۴(اورشليم آباد و مسکونی خواھد شد . ع

م شوند ديگر در خطر تھاج اورشليم مکانی امن و مسکونی خواھد شد و مردمانی که در آن ساکن می

  .دشمنان و ويرانی قرار نخواھند گرفت

  )١۵ـ١٢:١۴(ھای دشمن مبتال خواھند شد  قوم. ف

ھمين رساله که به توصيف پيروزی مسيح بر  ٣:١۴از نظرگاه شماری اين آيات مرتبط است با 

گوشت ايشان درحالتی که بر «اين دشمنان دچار بالھای سخت خواھند شد ـ . پردازد دشمنان اسرائيل می

ای خود ايستاده باشند، کاھيده خواھد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواھد گرديد و زبان ايشان پايھ

در ميان دشمنان خواھد  در آن روز اضطراب عظيمی از جانب خداوند، » .در دھانشان کاھيده خواھد گشت

  . ند آورديھودا نيز در دفاع از اورشليم شرکت خواھد نمود و غنائم فراوان به دست خواھ. بود

آيند، دچار قحطی  باقی مانده دشمنان در اورشليم عبادت خواھند نمود و کسانی که به عبادت نمی. ص

  )١٩ـ١۶:١۴(خواھند شد 

اند، ساليانه به اورشليم برای ستايش و عبادت پادشاه، يھوه  ھای دشمن زنده مانده افرادی که از قوم

  .گويد يانگر در تفسير اين آيات می. را نگه خواھند داشت» اھ عيد خيمه«صبايوت به اورشليم خواھند آمد و 
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، تنھا يک مراسم و عيد از ھفت عيد يھودی است که در اين نبوت در عصر »ھا عيد خيمه«
  .شود ملکوت مراعات می

ً از  کسانی که از آمدن به اورشليم و ستايش يھوه سرباز زنند به شدت صدمه خواھند ديد، مخصوصا

  .کی از کشورھای متمرد ياد شده که در آنجا ديگر باران نخواھد باريدمصر به عنوان ي

َدس خداوند خواھند شد و تاجران در خانه خداوند تجارت نخواھند ظروف معمولی در معبد َمقْ . غ

  )٢١و  ٢٠:١۴(نمود 

ی حت. نخواھد بود» دھری«و » مقدس«خواھد شد و تفاوتی بين » َدس خداوندَمقْ «ھمه چيز  آن روز در 

و بار ديگر ھيچ کنعانی در . و ظروف معمولی در اورشليم و يھودا، مقدس خواھند شدھا  ھا، اسب زنگ

 .خانه يھوه صبايوت نخواھد بود


