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ّتي
مقدمهاي بر رساالت نبو
اكثراً آن بخش از عهد عتيق شامل رساله اشعيا تا رساله مالكي نبي را «رسااات نبا توتي» گفتهاناد.
اشعيا ،ارميا ،حزقيال و دانياال را صارفا ً باه دليال اينساه رسااتواان اوانيتر از سااير رسااات اسات،
انبياء اصلي مينامند و دوازده نبي ديگر كه رساات كوتاهي دارند انبياء متوسط ناميده ميشوند.

Iـ رسالت انبيا
در يك برداشت واقعي كتاب مقدس ،انبيا كساني هستند كه از جانب خدا سخن ميگويند .اين انبيا در
برهههائي كه انسان گناه كردهاند ،ظاهر شدهاند تا مارد را نسابت باه گناهانواان هوادار بدهناد و داوري
خدا را در صورتي كه از گناهانوان توبه نسنند ،پيوگويي نمايند.
در عهاااد عتياااق دورت نبااا توتي پاااش از برةياااده شااادن دورت كهاااانتي و از زماااان ساااموئيل در حااادود
111ق ) .آغاز شد .انبياء عهد عتيق رسالت خود را تا پايان عهد حدود 011ق ) .ادامه دادند كه شاامل
بازگوت قو از اسارت و بازسازي اورشليم و معبد ميباشد.
به هر حال نوشتههاي نب توتي عهد عتيق تا قبل از انوعاب حسومات اسارائيل حادود 031ق ) .وارد
صااحنه نوااده بودنااد .باادين ترتيااب اياان نوشااتهها بااا وقااايت شباات شااده در رساااات اول و دو پادشاااهان و
همچنين اول و دو تواريخ و تا رساات عزرا و نحميا ،همخواني دارند.

IIـ روشهاي انبيا
گفته ميشود كه پيا هاي انبيا آميزهاي از پيشگويي و پيشبيناي اسات .منظاور ماا از پيواگوئي ايان
است كه اين انبيا كال خدا را اعال كردهاند و خودشان به كاري كاه انااا ميدادناد ،آگااه بودناد .آنهاا از
عباراتي نظير «خداوند به من گفت» و يا «كال خداوند كه برمن آمد» استفاده ميكردند ر.ك ارميا 0:1
و حزقيال .)2:7
اين انبيا به عنوان پيشبينيكنندگان ةوم به آينده دوخته و به مرد اخطاار ميدادناد ةنانچاه خادا را
ا اعت كنند و يا ا اعت نسنند ،ةه شرايطي خواهند داشت .انبيا هميوه هم مفهو پيامي را كه بر زبان
ميآورند نميفهميدند ر.ك دانيال 7::2؛ 1:::ـ72؛ 2:11ـ1:؛ مساشفه 10 ،13 ،2؛ .)7:12
آنهااا مخصوص اا ً در رابطااه بااا نب توتهااائي كااه در مااورد مساايحاي موعااود مينمودنااد ،دةااار موااسل
ميش ادند .وقتااي آنهااا رن هاااي مساايح و جااالل متعاقااب آن رن هااا را پيشبينااي ميكردنااد اول پطاارس
11:1ـ ،)13واقعا ً نميفهميدند كه ةگونه مسيحا به عنوان يك خاد رن كويده يه توه ظاهر ميشاود و در
عين حال به عنوان پادشاه بر تماامي زماين سالطنت ميكناد .آنهاا نميفهميدناد كاه آمادن مسايحا شاامل دو
مرحله است ـ آمدن او به بيتلحم زماني كه متولد شاد) و بازگوات او باه كاوه زيتاون و نميدانساتند كاه
در بين اين دو «آمدن» وقفهاي خواهد بود.
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IIIـ مباحث نب ّوتي
1ـ تقدس خدا.
7ـ گناه و كوتاهي مرد برگزيده خدا.
3ـ دعوت به توبه.
0ـ داوري خدا برآنان ،در صورتي كه توبه نسنند.
:ـ داوري خدا بر همسايگانوان.
7ـ بازگوت بخوي از قو از اسارت.
2ـ آمدن مسيحاي موعود و رد او
:ـ آمدن مسيح در اقتدار و جالل عظيم.
0ـ احياء مرد برگزيده خدا.
11ـ حسومت جهاني مسيح.
از اين نظر بايد يادآوري نمود كاه كليساا موضاوب نبا توت عهاد عتياق نيسات .ماا نباياد انتظاار داشاته
باشيم كه در عهد عتيق سخني از كليساا رفتاه باشاد ،ةونساه در عهاد جدياد باه ماا گفتاه شاده كاه كليساا از
ابتداي عالم رازي نهفته در نزد خدا بوده است ر.ك افسسيان 0:3ـ.)7
اصل ارجاب دوجانبه كليد مفيدي در جهت مطالب عهد عتيق ميباشاد .ارجااب دوجانباه بادين معناي
است كه پارهاي از نب توتهاي عهد عتيق تحقق يافتهاند و بخوي تحقق نيافتهاند و در آينده تحقق مييابناد.
بااراي نمونااه بخوااي از نبا توت ماااكور در رساااله يوئياال 7::7ـا 37در روز پنطيساساات تحقااق يافتااه اساات
اعمال 2:7ـ ،) 71ولي تحقق كامل آن موكول به بازگوت مسيح جهات اساتقرار حسومات خاود بار روي
زمين در پايان دورت عااب بزرگ ميباشد.
خوب است كه به خا ر داشته باشايم ،در حاالي كاه پاارهاي از نب توتهاا از هماان ابتادا كاامالً شافا
بودهاند ،پارهاي ديگر مادا كه محقق نووند ،آشسار نميشوند.
ما بايد از تفسيرات خيالپردازانه نب توتها اجتناب كنيم .بيان اينسه پارهاي از نب توتها تحقق يافتهاند،
ةنانچه بعداً موخص شود كه ،ةنين نبوده است ،كار خطرناكي است.

IVـ واژهشناسي نب ّوتها
كليدهاي ديگري هست كه ما را در فهم مسئله «نب توت» كمك ميكنند:
1ـ نا اسراايي در اصال اشااره باه حسومات شامالي و ده قبيلاه اسات .ولاي بع اي اوقاات در ماورد
تمامي قو ـ تمامي اعقاب ابراهيم ـ به كار ميرود.
7ـ از سوي ديگر يهودا معمواً اشاره به حسومت جنوبي يا دو قبيله يهودا و بنيامين است.
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3ـ در رساله يوشت مخصوصا ً از عيارت افاايم براي بيان ده قبيله يا حسومت شامالي ،اساتفاده شاده
است .خاندان يوسف نيز اشاره به حسومت شمالي است.
0ـ ساماه مركز حسومت سامره بود و بارها از آن نا برده شده است.
:ـ از سوي ديگر اورشليم مركز حسومت جنوبي بود.
7ـ نينوا مركز آشور بود.
2ـ شهر باب مركز اقوا بابلي بود.
:ـ دمشق شهر عمدت آرا سوريه امروز) بود.
انبيا در اخطارهايوان بر عليه بتپرستي ،غالبا ً از عبارات وابسته به بتپرساتي نظيار «تمثالهااي
ةوبي»« ،مسانهاي بلند»« ،درختان غان» يا «بلو » و «باغها» استفاده ميكردند.
«داوري» غالبا ً از نظر انبيا به معني عدالت باه كاار بارده ميشاود .آنهاا نسابت باه منحار
«داوري» اخطار دادهاند تا مبادا داوران قبايل انصا

نماودن

را پايمال كنند.

عبارت «باقي مانده قو » اسارائيل يساي از عباارات برجساتهاي اسات كاه توساط انبياا باه كاار رفتاه
است .رساات اين انبيا بازگوت باقي مانده ايماندار قو را همانطور كه باقيمانده قو بعاد از اساارت در
بابل باز گوتند ،پيوگوئي كردهاند.

Vـ طبقهبندي انبيا
انبيا را ميشود به ةند ريق دستهبندي نمود .اخياراً موااهده كارديم كاه انبياا باه دو گاروه اصالي و
متوسط تقسيم شدند .اين انبياء را ميتوان براساس زماني كه در آن زيستهاند نيز ،بقهبندي نمود.

انبياء قب از تبعيد
اشعيا
ارميا
هوشت
يوئيل
عاموس
عوبديا

يونش
ميسا
نحميا
حبقوق
صفنيا

انبيا دوران تبعيد

بعداز تبعيد

حزقيال
دانيال

ُحاتي
زكريا
مالكي
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انبيااء قباال از تبعيااد كسااني بودنااد كااه قبال از اينسااه قااو باه اسااارت برونااد ،نبا توت مينمودنااد .انبياااء
دوران تبعيد سخنگويان خدا در دوران اسارت در بابل بودند.
انبياء پش از تبعيد كساني بودند كه پش از اسارت با مارد بااز گواتند و از مارد خواساتند معباد را
بسازند و نحوه زندگي معنوي خود را احيا كنند.
همچنين انبيا را ميتوان براساس قومي كه شنوندت پيا آنان بودهاند ،بقهبندي نمود:

قوم اساايي

سايا قومها

هوشت
عاموس
يونش

ناحو
عوبديا

يهودا
اشعيا
ارميا
يوئيل
ميسا
حبقوق
صفنيا

حزقيال
دانيال
ُحاتي
زكريا
مالكي

بع ي از اين انبيا در خدمت بيش از يك قو بودهاند .براي نمونه احتمااً يونش نبي را ميتوان در
زمرت نبي ساير قو ها نيز بر شامرد .ميساا باراي قاو اسارائيل و يهاودا ،نبا توت مينماود .نااحو باا يهاودا
 )::1همچون با مرد نينوا سخن گفت .حبقوق گفتنيهاي زيادي براي ساير قو ها داشت.
در بسياري از موارد نا يك نبي در مااوراي نبا توتش پنهاان اسات .باراي نموناه ناا اشاعيا باه معناي
يه ّوه نجات است ميباشد .در رسالة اشعيا  7:17ميخوانيم« :اينك خدا ناات من است».
معني پارهاي از اسامي ديگر به قرار زير است:
ارميا ـ يه توه برافرازندت سر يه توه ـ .31::7
حزقيال ـ خدا تقويتت ميكند ـ .17:30
يوئيل ـ يه توه خدا است ـ .13:7
ميسا ـ ةه كسي ةون يه توه است؟ ـ 1:ـ.2
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صفنيا ـ مستور در يه توه ـ .3:7
مالكي ـ رسول من ـ .1:3

VIـ تاريخچه انبيا
تاريخچه زير خواننده را در فهم اشارات مختلف رساات انبيا كمك ميكند.

حكومت اساايي (قباي شمالي)
آرا سوريه) دشمن اصلي اسرائيل بعد از انوعاب حسومت آن باود .آشاوريان باه قادرت رسايدند و
اسرائيل را تهديد كردند و بدين ترتيب اسرائيل را تسخير كردند .مراحل تساخير اسارائيل باه شارر زيار
است.
1ـ ييهو به شلمناسر پادشاه آشور خراج داد :07ق.) .
7ـ مناحيم به تِغلت فالسر خراج داد .تِغلت فالسر كسي بود كه شروب به تبعيد يهوديان نمود.
3ـ در دوران حسومت فقح ،تِغلت فالسر شهرهاي نفتالي را تسخير و اهالي آنااا را باه آشاور تبعياد
كرد دو پادشاهان  .)70:1:همچنين به شرق اردن هاو برد و دو و نيم قبيلاه سااكن آنااا را در ساال
201ق ، .باه بينالنهاارين تبعيااد كاارد اول تااواريخ  .)77::فقااح باه درخواساات او كوااته شااد و هوشاات بااه
جايش پادشاه شد.
0ـ هوشت به خدمت شلمناسر درآمد و خراجگزار او شد ولي با فرستادن هدايا از مصار و تقاضااي
رهائي از يوغ آشور و ماد ،به او خيانت كرد دو پادشاهان  3:12و .)0
:ـ ا شلمناساار ،سااامره را محاصااره كاارد .سااامره در سااال اول حسوماات سااارگون در سااال  277يااا
271ق ، .تسخير شد .بسياري از اهالي شهر به بينالنهرين و ماد تبعياد شادند دو پادشااهان ،7 ،::12
 )1:و بقيه اهالي خراجگزار او شدند.

حكومت يهودا (قباي جنوبي)
پش از تسخير حسومت شمالي ،آشور شروب به تهديد يهودا نمود .خدا باه يهودياان اعاال كارده باود
كه از ريق آشوريان بر ضد آنها برخواهد خاست و آنها در جنگ با آشوريان پيروز نخواهند شد ،بلسه
شسست خواهند خورد .اين واقعه در زمان حسومت حزقيا با هاو سنحاريب به اورشليم ،تحقق يافت.
سپش بابليان به قدرت رسيدند و تبديل به تهديد بزرگي براي يهودا شدند.
اقدامات سياسي كه منار به تسخير يهودا توسط بابل شد ،به قرار زير ميباشند:
1ـ يهوياقيم دست نوانده پادشاه مصر شد.
7ـا باباال ،مصاار و آشااور را تسااخير كاارد و باادين ترتيااب يهااودا را تحاات نفااو قاادرت خااود قاارار داد
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71:ق.) .
3ـ در سال 71:ق .سال سو يا ةهار سلطنت يهوياقيم) ،نبوكد نصار باه اورشاليم آماد و بع اي
از وسائل معبد را همراه با تعدادي از افراد خاندان سلطنتي با خود به اسارت بابل بارد .يهويااقيم پادشااه
و دانيال نبي نيز در زمرت اين اسيران بودند دو پادشاهان 1:70ـا7؛ 77؛ دو تاواريخ ::37ـا:؛ ارمياا
1:0:؛ دانيال  1:1و .)7
0ـا در سااال :02ق .نبوكااد نصاار ،يهوياااكين و بسااياري افااراد ديگاار را اسااير كاارد دو پادشاااهان
11:70ـ )17در اين هاو حزقيال نيز از جمله اسيراني بود كه به بابل تبعيد شد.
:ـ در سال ::7ق .ارتش نبوكد نصر معبد را آتش زده و اورشليم را ويران كردند و قسمت عمدت
اهالي شهر را باز تعدادي از فقيرترين اهالي به اسارت برد دو پادشاهان 7:7:ـ.)71
 7مردمي كه در شهر باقي ماندند تحت حسومت جدليا زندگي كردند ،ارميا نيز در زمارت ايان افاراد
بود كه در اورشليم باقي مانده بودند .سپش جدليا كوته شاد و بساياري از اهاالي شاهر هماراه باا ارمياا باه
مصر گريختند دو پادشاهان 77:77ـ.)77

هفتاد سال اسارت و دوران بعد از اسارت
امپراتوري جهاني بابل تا سال :30ق .كه كورش بابل را تسخير كرد ،ادامه يافت .كورش فرماني
صاااد ر كاارد كااه بااه موجااب اياان فرمااان يهوديااان توانسااتند بااه ساارزمين اساارائيل باااز گردنااد .گروهااي از
يهوديان تحت رهبري زروبابل در سال :3:ق .و گروهي ديگر تحت رهبري عزرا در ساال 0::ق.
به اسرائيل باز گوتند.
داريوش مادي از سال  :3:تا :37ق .سلطنت نمود.
امپراتوري ماد ـ پارس تا سال 333ق .اداماه يافات ،و ساپش يونانياان تحات رهباري اساسندر كبيار
كنترل جهان را به دست گرفتند.
هفتاد سال اسارت از سقو اورشليم در ::7ق .تا بازسازي معبد در سال :17ق ، .ادامه يافت.
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