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معرفي

«کتاب يوئيل احتماالً يكي اولين نبوت هاي مكتوب بوده است ،بنابراين نگرش ارزشمندي در تاريخ
نبوت ميباشد ،بخصوص اينكه مزين به چارچوبي براي زمانهاي آخر است كه به درستي توسط بقيه كتب
مقدسه بعداز خودش تابعيت شده است .خدا با الهام به يوئيل نبي سبك جديدي شروع نمود ،و بدان ترتيب
نژاد انسان را براي پايان اين زندگي زودگذر آماده ساخت ،و زمينهاي از حكميّت طرح خود را به انسان
ارائه داد .انبياء بعد از جمله حتي خداوند ما فقط ميبايست اين زمينه را تشريح نمايند ،ولي هماهنگ با ذات
الهي كتاب مقدس هرگز از آن مسير مكاشفه اوليه تخطي نكردند».
— مونتگيو ميلس

)(Montague Mills

 .1جايگاه منحصر به فرد رسالۀ يوئیل نبی در كانون
نب ّوت يوئيل كوتاه اما زيبا و جالب است .نبي از ابزارهاي ادبي زيادي براي معرفي سبك درخشان
خود ،استفاده كرده است( alliteration :به كار گرفتن حروف و صداها در اول دو يا چند كلمه در توالي و
ترادف ، ).استعارهها ،تشبيهات و مترادفها ،ترادف متوازي (براي فهم

parallelism

به مقدمه بر مزامير

مراجعه كنيد).
گراهام اسكروچي ) ، (Graham Scroggieادبيات يوئيل را بدين ترتيب ستوده است:
سبك نگارش رساله یوئیل زیبا ،صریح ،شورانگیز است و در ادبیات عبري جایگاه واالئي باید
بدان داد.

غيرطبيعيترين سيماي كتاب يوئيل بالي ملخها است (فصل اول) .آيا بايد آنها را واقعي پنداشت و يا
نماد هجوم ارتش ها؟ شايد هر دو مورد درست باشد .بعضي اوقات در دوره زندگي انبياء بالي ملخ بر
سرزمين يهودا نازل شده و زمين را به كلي ويران كرده است .اين پديده طبيعي تصوير زندهاي است از
آمدن لشگرهاي مهاجم و روز بزرگ و ترسناك خداوند.
سيماي قابل توجه سوم از نبوت عبارتست از پيشگويي حلول روح خدا بر تمامي انسانها (2::2ـ )22و
عجايبي كه پس از آن واقعه بروز ميكنند .از آنجا كه پطرس اين بخش را در موعظهاش در اعمال فصل
دوم نقل قول كرده است ،يوئيل به عنوان «نبي پنطيكاست» شناخته شده است.
 .2نويسنده
يوئيل به عنوان پسر فنوئيل معرفي شده است .جداي از آن كمتر چيزي از او ميدانيم .معني نام او
ميشود «يهوه خداست» او به عنوان يحيي تعميددهنده عهد عتيق شناخته شده است.
.3

تاريخ
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اسم هيچ پادشاهي در كتاب يوئيل نوشته نشده است و اشارات تاريخي اندكي در اين نبوت كوتاه وجود
دارد كه ما را كمك ميكند كه مكان پيدايش اين كتاب را بشناسيم .تاريخهاي حدسي نوسان دارند بين قرون
دهم تا پنجم پيش از ميالد .موقعيت كتاب يوئيل با توجه به اينكه در زمرة «نبوت كهتر» معرفي شد ،حاكي
از اينست كه سنت يهودي ،رساله يوئيل را يك كتاب قديمي ميشمارد .سبك اين كتاب بيشتر در دوره كهن
كالسيك ميگنجد تا ادبيات وابسته به دوره اسارت يهود در بابل ،نظير رساالت حجّي ،زكريا و مالكي.
واقعيت اينكه نام هيچ پاد شاهي در اين رساله ذكر نشده شايد اين باشد كه اين رساله در زمان كهانت اعظمي
يهوياداع نوشته شده (در دوران كودكي يوآش كه در بين سالهاي  :28الي  697قبل از ميالد سلطنت
مي كرد) .دشمنان يهودا در آن زمان عبارتند از فنيقيان و فلسطينيان ( ،)3:2و مصريان و ادوميان (،)99:2
نه دشمناني كه بعداً ذكر شدهاند ،از جمله آراميها ،آشور و بابل.
 .4پیشینه و زمینه
اگر ما اين رساله را مسبوق به قديم بپذيريم ،رساله يوئيل در زمان حكومت يوآش تا احاز ،خطاب به
امت يهودا نوشته شده است .اين مسئله تاريخ نگارش رساله را ماقبل نبوتهاي مكتوب قرار ميدهد .جمله
كليدي كتاب عبارت است از «روز خداوند» كه پنج بار در اين رساله آمده است (98:9؛ 29 ،99 ،9:2؛
.)93:2
در آيه هيجدهم فصل دوم يك گسست و عقبگرد در اين كتاب مشاهده ميشود .قبل از اين آيه يوئيل در
مورد ويرانياي كه بر يهودا خواهد آمد ،صحبت كرده است ،ولي از اين آيه به بعد خدا از رهائياي
صحبت ميكند كه براي قوم خواهد آورد.

گزارش
 .9تشريح بالي ملخ (فصل اول)
الف ـ بالي غيرقابل پيش بيني (9:9ـ)3
ب ـ تأثير اين بال بر:
)9
)2
)2
)3

ميگساران (8:9ـ)6
كاهنان (92 ، 91-::9ـ)97
كشاورزان ()9: ،96 ،92 ،99:9
يوئيل نبي ( 99:9و )21

 .2تشريح هجوم دشمن (9:2ـ)99
 .2تقاضاي خدا از يهودا براي بازگشت (92:2ـ)93
 .3تعيين روزه (98:2ـ)96
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 .8وعده نجات خدا ( 9::2الي )29:2
الف ـ پيشرفت مادي ()26-29 ،99 ،9::2
ب ـ نابودي دشمن ()21:2
ج ـ حلول روح خدا ()29 ،2::2
د ـ آيات و نشانهها دال بر رجعت دوباره مسيح (21:2ـ)22
هـ ـ داوري قومهاي غيريهودي ()97-9:2
و ـ احياء قوم و بركات آينده (97:2ـ)29

تفسیر
 .1تشریح بالي ملخ (فصل اول)
الف ـ بالئي غیرقابل پیش بیني (1 :1ـ)4
9:9ـ 3ـ يوئيل پسر فنوئيل با ارائه تصويري از بالي ملخ به تشريح رويائي از يهوداي تحت تسلط
ارتش شمال پرداخته است .اين نبوت پيش از آن اندكي با هجوم بابليان تحقق يافته بود ،ولي در آينده مهاجم
كسي نيست جز پادشاه شمال (آشور).
وخامت بالي ملخ آنچنان بود كه پيران قوم مثل آن را نميتوانستند به خاطر آورند .بالي ملخها ميبايد
به چهار نسل اعالم شود و ملخها در چهار گروه رشد ميكنند :ملخهاي جونده ،ملخهاي انبوه ،ملخهاي
خزنده و ملخ هاي از پاي درآمده .شايد اين موارد اشاره باشند به چهار امپراتوري جهاني كه بر مردم خدا
سلطنت ميكنند — بابل يا ماد ،ايران ،يونان و روم.
ب ـ اثرات این بالبر:
( )9مي گساران (8:9ـ)6
( )2بر كاهنان (92 ،::9ـ)97
( )2بر كشاورزان ()9: ،96 ،92 ،99:9
( )3بر يوئيل نبي ()21 ،99:9
قوت دعوت به توبه ،روزه و دعا شدهاند ـ از مستان تا فالحان (آيات  )9: ،96 ،92 ،99و كاهنان
(:ـ 91و 92ـ.)97
اين واقعه از نظر نبي در عبارت «روز خداوند ...و هالكت قادر مطلق» (آيه  )98تعريف شده است.
اين بيانات اشاره به هر زماني است كه خدا اقدام به مجازات قوم ،نابودي دشمنان و عاصيان و فتح و
ب آخرين آسمانها و زمين با آتش است.
پيروزي پرجالل مينمايد .در آينده ،روز خداوند ،شامل عذا ِ
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نبي براي مردم صحبت ميكند ،و رحمت خداوند را با گريه و فرياد ميطلبد ،چونكه آتش مرتعها را
سوزانیده و شعلهها درختان را برافروخته است .حتي بهایم صحرا به سوي خدا صیحه ميزنند ،چونكه
جویهاي آب خشك شدهاند.

 .2تشریح هجوم دشمن (1:2ـ)11
 2-9:2از مردم دعوت شده است براي اعالم روز خداوند كه ميآید ،كرنا بنوازند .اشاره نخست اين
بخش اسارت در بابل بوده است ،ولي تحقق كامل آن موكول به آينده است .قبل از اينكه مهاجمان بيايند،
زمین مثل باغ عدن بود ،ولي پس از هجوم مهاجمان زمين تبديل به بیابان بایر ميشود.
 99-3:2ملخها قدرتي چون اسبان و مانند سواران است .آنها مثل مردان جنگي به حصارها ميآیند.
آنها مانند دزدان از همه جا وارد ميشوند و آسمان را با هجوم خود سياه ميكنند و اينها تشكيلدهنده بعضي
از تصويريترين و شاعرانهترين تشريحات نبوتي ميباشند.
اين هجوم غيرقابل تحمل اشاره و دعوت خداوند است چونكه اردوي او بسیار عظیم است.

 .3تقاضاي خدا از یهودا براي بازگشت (12:2ـ)14
حتي با اين حال خداوند مردم را به توبه دعوت ميكند .براي بازگشت آنان هنوز دير نشده است .اين
توبه و بازگشت ميبايد قلبي باشد ،نه طي مراسم دينی ظاهري .توبهاي با تمامي دلهايشان همراه يا روزه و
گریه و ماتم.

 .4تعیین روزه (11 :2ـ)11
تمام طبقات مردم به روزه و شراكت در محفل مقدس فراخوانده شدهاند .در روزهاي آينده كاهنان
ميبايست از خداوند طلب شفقت بنمايند.

 .1وعده نجات خدا ()21:3-1::2
الف ـ پیشرفت مادي ()21-21 ،11 ،1::2
پس خداوند براي زمين خود به غيرت خواهد آمد و بر قوم خويش شفقت خواهد نمود:
خدا براي قوم خود گندم و شیره و روغن خواهد فرستاد تا سير شوند ،عالوه بر آن عار آنها را در
میان امتها برخواهد داشت .زمين آماده براي كشت و باردهي خواهد شد .باران فراوان خواهد باريد و
انبارها (معصرهها) سرشار و خرمنها از گندم پر خواهد شد.
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مردم احياء خواهند شد و هرگز بار ديگر خجل نخواهند شد .سالهايي را كه ملخ و لنبه و سوس و
سن ...1خوردند ،سپري خواهند شد.
ب ـ نابودي دشمن ()2::2
خداوند در بقيه آيات کتاب يوئيل ميفرمايد كه چه كاري براي يهودا انجام خواهد داد .او لشگر شمالي
(آشور) را از دریاي شرقي (بحرالميت ـ درياي مرده) تا دریاي غربي (مديترانه) عقب خواهد راند.
ج ـ حلول روح خدا ( 2: :2و )21
آنگاه خدا روح خود را بر همه بشر خواهد ریخت .نسل جوانتر نبوت خواهند كرد و پیران رؤیا
خواهند دید .بخشي از اين نبوت احتماالً در كتاب اعمال رسوالن 97:2ـ 29تحقق يافت .اما تحقق كامل آن
از ابتداي سلطنت هزار ساله مسيح خواهد بود.
د ـ آیات و نشانهها دال بر رجعت دوباره مسیح (3::2ـ)32
عجايب آسماني مقدمهاي بر حلول روحالقدس ميباشد .بعضي از اين نشانههاي پيشگوئي شده عبارتند
از :خون ،آتش ،ستونهاي دود تاريك شدن آفتاب و مبدل شدن ماه به خون .تمام كساني كه عيسي را به
نام مسيح بخوانند نجات مييابند و وارد حكومت هزارسالهاش خواهند شد.
هـ ـ داوري قومهاي غیریهودي (1:3ـ)11
 :-9:2خدا همه قومها را در وادي یهودشافاط گرد خواهد آورد و آنها را به خاطر رفتارشان با
يهوديان محاكمه خواهد نمود .صور و صیدون و فلسطین به خاطر چپاول و برده نمودن مردم خدا غرامت
خواهند پرداخت و مردم اين شهرها درعوض مانند غالمان فروخته خواهند شد و اين جريمهاي متناسب با
جرم آنهاست.
 97-9:2خدا به امتها ميفرمايد تدارك جنگ ببينند ،چونكه خداوند در وادي یهوشافاط با آنها خواهد
جنگيد .او در وادي یهوشافاط خواهد نشست تا بر همه امت هایي كه اطراف آن هستند داوري نمايد .خداي
قادر مطلق اينك تمام انسانها و قومها را ميآزمايد .استيونسون ) (Stevensonدر اين مورد مينويسد:
مردم تعلیمات كتاب مقدس را در مورد داوري آینده به عنوان یك فرضیه غیرقابل تطبیق با
روزگار جدید ،رها كردهاند .ولي مردم خدا در تمامي نسلها از «روز خداوند» و داوري تمامي
زمین آگاه بوده و روزه ميگرفتهاند .اینست دلیل اعتماد ما ،براساس كتاب مقدس.

و ـ احیاء قوم و بركات آینده (11:3ـ)21
 -1ملخ و لنبه و سوس و سن بيانگر چهار تيره از انواع ملخها و يا چهار مرحله از رشد آنهاست.
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ولي خداوند قوم خود را متبار ك و از هجوم دشمنان ايمن خواهد ساخت و منابع آنها را به فراواني
خواهد افزود .سرزمين اسرائيل بارور و سيراب خواهد شد و كوهها عصیر انگور خواهند چكانید و به شیر
جاري خواهند شد و تمام واديهاي یهودا به آب جاري خواهد گردید .مصر و اَدوم به بیابان بایر تبديل
خواهد شد .اما یهودا تا ابداالباد ساكن خواهد شد .همچنين خدا خونریزيهاي ایشان را طاهر خواهد ساخت.
كتاب با يك تذكر امنيت بخش تمام ميشود :یهوه در صهیون ساكن خواهد شد.
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