
الياشيب اجازه داده بود، طوبيا الياشيب اجازه داده بود، طوبيا 
از اتاقی در معبد بزرگ از اتاقی در معبد بزرگ 

استفاده کنداستفاده کند
نحميانحميا 13:7 13:7

يکی از پسران يهوياداع، پسر يکی از پسران يهوياداع، پسر 
الياشيب کاهن اعظم با دختر الياشيب کاهن اعظم با دختر 

سنبلط، از شهر بيت سنبلط، از شهر بيت 
.  .  حورون ازدواج کرده بودحورون ازدواج کرده بود
بنابراين من او را مجبور بنابراين من او را مجبور 
کردم که اورشليم را ترک کردم که اورشليم را ترک 

کندکند
Nehemiah 13:28Nehemiah 13:28

ولی هنگامی که سنبلط، طوبيا و جشم 
عرب از نقشٔه ما باخبر شدند، ما را 

چه می کنيد؟ آيا «: مسخره کردند و گفتند
می خواهيد برضد شاهنشاه شورش 

«کنيد؟
Nehemiah 2:19
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ازدواج افراد ملل يا نژادهای مختلف

اختالس از دانه

رشوه خواری



زکريا فصل سومزکريا فصل سوم
رؤيا مثل حوادث روی زمين استرؤيا مثل حوادث روی زمين است  

بار ديگر خداوند در رؤيا، يهوشع کاهن اعظم را به 
من نشان داد که در حضور فرشتهٔ خداوند ايستاده 

شيطان هم در آنجا در دست راست او ايستاده . بود
بود و او را مورد اتّهام قرار می داد

يهوشع با لباس کثيف در حضور فرشته ايستاده 
بود

يهوشع کاهن

 خداوندفرشتهٔ 

شيطان
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Dirty clothes
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Angel of God
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فساد

تمثيل معنی
١

٢

٣

:  فرشته به کسانی که آنجا ايستاده بودند گفت۴
»  .لباس کثيف او را از تنش بيرون کنيد«

ببين، گناهان تو را «: سپس به يهوشع گفت
از تو دور کردم و حاال لباس نو به تنت 

می کنم »

ای شيطان، خداوند «: فرشتٔه خداوند به شيطان گفت
خداوند که اورشليم را برگزيده . تو را محکوم کند

اين مرد مانند چوب نيم . است تو را محکوم کند
«.سوخته ای است که از ميان آتش گرفته شده باشد

زکريا فصل سوم نحميا فصل سيزدهم


