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 ت نبّوتياي بر رساال مقدمه
تيرسااا»اكثراً آن بخش از عهد عتيق شامل رساله اشعيا تا رساله مالكي نبي را  اناد.  گفته« ت نباوت

تر از سااير رسااات اسات،  اشعيا، ارميا، حزقيال و دانياال را صارفاً باه دليال اينساه رسااتواان  اواني

 شوند. رساات كوتاهي دارند انبياء متوسط ناميده مينامند و دوازده نبي ديگر كه  مي اصليانبياء 

Iـ رسالت انبيا 

گويند. اين انبيا در  در يك برداشت واقعي كتاب مقدس، انبيا كساني هستند كه از جانب خدا سخن مي

اند تا مارد  را نسابت باه گناهانواان هوادار بدهناد و داوري  اند، ظاهر شده ردهكاه نهائي كه انسان گ برهه

 گناهانوان توبه نسنند، پيوگويي نمايند. ازدر صورتي كه  خدا را

تي پاااش از برةياااده شااادن دورت كهاااانتي و از زماااان ساااموئيل  در حااادود  در عهاااد عتياااق دورت نباااوت

ق. ( ادامه دادند كه شاامل 011ق. ( آغاز شد. انبياء عهد عتيق رسالت خود را تا پايان عهد  حدود 111

 باشد. اورشليم و معبد ميبازگوت قو  از اسارت و بازسازي 

تي عهد عتيق تا قبل از انوعاب حسومات اسارائيل  حادود  به هر حال نوشته ق. ( وارد 031هاي نبوت

ها بااا وقااايت شباات شااده در رساااات اول و دو  پادشاااهان و  صااحنه نوااده بودنااد. باادين ترتيااب اياان نوشااته

 دارند. ا، همخوانييدو  تواريخ و تا رساات عزرا و نحم و همچنين اول

IIهاي انبيا ـ روش 

بيناي اسات. منظاور ماا از پيواگوئي ايان  گويي و پيش اي از پيش هاي انبيا آميزه شود كه پيا  گفته مي

دادناد، آگااه بودناد. آنهاا از  اند و خودشان به كاري كاه انااا  مي است كه اين انبيا كال  خدا را اعال  كرده

 0:1كردند ر.ك ارميا  استفاده مي« ال  خداوند كه برمن آمدك»و يا « خداوند به من گفت»عباراتي نظير 

 (.2:7و حزقيال 

دادناد ةنانچاه خادا را  كنندگان ةوم به آينده دوخته و به مرد  اخطاار مي بيني اين انبيا به عنوان پيش

ن پيامي را كه بر زبا  ا اعت كنند و يا ا اعت نسنند، ةه شرايطي خواهند داشت. انبيا هميوه هم مفهو 

 (.7:12 ؛10، 13 ،2 ؛ مساشفه:1ـ2:11؛ 72ـ:::1؛ 2::7فهميدند  ر.ك دانيال  نمي آورند مي

ت نمودنااد، دةااار موااسل  مساايحاي موعااود مي در مااورد هااائي كااه آنهااا مخصوصاااً در رابطااه بااا نبوت

كردنااد  اول پطاارس  بينااي مي هااا را پيش هاااي مساايح و جااالل متعاقااب آن رن  ند. وقتااي آنهااا رن دشاا مي

ه ظاهر مي ةگونهفهميدند كه  (، واقعاً نمي13ـ11:1 شاود و در  مسيحا به عنوان يك خاد  رن  كويده يهوت

فهميدناد كاه آمادن مسايحا شاامل دو  كناد. آنهاا نمي تماامي زماين سالطنت مي بر عين حال به عنوان پادشاه

دانساتند كاه  و نمي لحم  زماني كه متولد شاد( و بازگوات او باه كاوه زيتاون له است ـ آمدن او به بيتحمر

 اي خواهد بود. وقفه «آمدن»دو در بين اين 
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III ـ مباحث نبّوتي 

 ـ تقدس خدا.1

 ـ گناه و كوتاهي مرد  برگزيده خدا.7

 ـ دعوت به توبه.3

 سنند.نـ داوري خدا برآنان، در صورتي كه توبه 0

 ـ داوري خدا بر همسايگانوان.:

 ـ بازگوت بخوي از قو  از اسارت.7

 مسيحاي موعود و  رد اوـ آمدن 2

 ـ آمدن مسيح در اقتدار و جالل عظيم.:

 ـ احياء مرد  برگزيده خدا.0

 سومت جهاني مسيح.حـ 11

ت عهاد عتياق نيسات.  ماا نباياد انتظاار داشاته از اين نظر بايد يادآوري نمود كاه كليساا موضاوب نباوت

از  د باه ماا گفتاه شاده كاه كليساادر عهاد جديا باشيم كه در عهد عتيق سخني از كليساا رفتاه باشاد، ةونساه

 (.7ـ0:3ابتداي عالم رازي نهفته در نزد خدا بوده است  ر.ك افسسيان 

باشاد. ارجااب دوجانباه بادين معناي  اصل ارجاب دوجانبه كليد مفيدي در جهت مطالب عهد عتيق مي

ت است كه پاره يابناد.  تحقق مي آينده اند و در قق نيافتهحاند و بخوي ت هاي عهد عتيق تحقق يافته اي از نبوت

ت ماااكور در رساااله  در روز پنطيساساات تحقااق يافتااه اساات  37ـاا7::7وئياال يبااراي نمونااه بخوااي از نبااوت

ي رو (، ولي تحقق كامل آن موكول به بازگوت مسيح جهات اساتقرار حسومات خاود بار71ـ2:7 اعمال 

 باشد.  ن در پايان دورت عااب بزرگ ميزمي

ت شايم، در حاالي كاه پاارهخوب است كه به خا ر داشته با هاا از هماان ابتادا كاامالً شافا   اي از نبوت

 شوند. اي ديگر مادا  كه محقق نووند، آشسار نمي اند، پاره بوده

ت ما بايد از تفسيرات خيال ت ها اجتناب كنيم. بيان اينسه پاره پردازانه نبوت اند،  ها تحقق يافته اي از نبوت

 بوده است، كار خطرناكي است.ةنانچه بعداً موخص شود كه، ةنين ن

IVها شناسي نبّوت ـ واژه 

ت»كليدهاي ديگري هست كه ما را در فهم مسئله   كنند: كمك مي« نبوت

در اصال اشااره باه حسومات شامالي و ده قبيلاه اسات. ولاي بع اي اوقاات در ماورد  اسراايي  ـ نا 1

 رود. تمامي قو  ـ تمامي اعقاب ابراهيم ـ به كار مي

 يامين است.نمعمواً اشاره به حسومت جنوبي يا دو قبيله يهودا و ب يهودار ـ از سوي ديگ7
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براي بيان ده قبيله يا حسومت شامالي، اساتفاده شاده  افاايمت رعياـ در رساله يوشت مخصوصاً از 3

 است. خاندان يوسف نيز اشاره به حسومت شمالي است.

 ه شده است.مركز حسومت سامره بود و بارها از آن نا  برد ساماهـ 0

 مركز حسومت جنوبي بود. اورشليمـ از سوي ديگر :

 مركز آشور بود. نينواـ 7

 مركز اقوا  بابلي بود. باب ـ شهر 2

 ز( بود.وشهر عمدت آرا   سوريه امر دمشق ـ:

هااي  تمثال»پرساتي نظيار  ات وابسته به بترپرستي، غالباً از عبا انبيا در اخطارهايوان بر عليه بت

 كردند. استفاده مي« ها باغ»و « بلو »يا « درختان غان»، «هاي بلند انمس»، «ةوبي

شاود. آنهاا نسابت باه منحار  نماودن  غالباً از نظر انبيا به معني عدالت باه كاار بارده مي« داوري»

 قبايل انصا  را پايمال كنند. اند تا مبادا داوران اخطار داده« داوري»

اي اسات كاه توساط انبياا باه كاار رفتاه  ز عباارات برجساتهاسارائيل يساي ا« باقي مانده قو »عبارت 

از اساارت در  بعاداست. رساات اين انبيا بازگوت باقي مانده ايماندار قو  را همانطور كه باقيمانده قو  

 اند. ي كرده، پيوگوئندبابل باز گوت

Vانبيا  بندي ـ طبقه 

و  اصاليه كارديم كاه انبياا باه دو گاروه بندي نمود. اخياراً موااهد شود به ةند  ريق دسته انبيا را مي

 نمود.  بندي اند نيز،  بقه توان براساس زماني كه در آن زيسته متوسط تقسيم شدند. اين انبياء را مي

 انبياء قب  از تبعيد         

 يونش اشعيا

 ميسا ارميا

 نحميا هوشت

 حبقوق يوئيل

 صفنيا  عاموس

  عوبديا

  

 ز تبعيدبعدا انبيا دوران تبعيد

ي حزقيال  ُحات

 زكريا دانيال

 مالكي 
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ت مي نمودنااد. انبياااء  انبيااء قباال از تبعيااد كسااني بودنااد كااه قبال از اينسااه قااو  باه اسااارت برونااد، نباوت

 دوران تبعيد سخنگويان خدا در دوران اسارت در بابل بودند.

تند و از مارد  خواساتند معباد را انبياء پش از تبعيد كساني بودند كه پش از اسارت با مارد  بااز گوا

 بسازند و نحوه زندگي معنوي خود را احيا كنند.

 نمود:  بندي اند،  بقه توان براساس قومي كه شنوندت پيا  آنان بوده همچنين انبيا را مي

 

 ها سايا قوم قوم اساايي 

 ناحو  هوشت

 عوبديا عاموس

  يونش

  

 يهودا

 حزقيال اشعيا

 دانيال ارميا

ي ئيليو  ُحات

 زكريا ميسا

 مالكي حبقوق

  صفنيا

 

توان در  اند. براي نمونه احتمااً يونش نبي را مي هبع ي از اين انبيا در خدمت بيش از يك قو  بود

ت مي زمرت نبي ساير قو  يهاودا  باا احو نانماود.  ها نيز بر شامرد. ميساا باراي قاو  اسارائيل و يهاودا، نباوت

 ها داشت. هاي زيادي براي ساير قو  وا سخن گفت. حبقوق گفتني( همچون با مرد  نين1:: 

تش پنهاان اسات. باراي نموناه ناا  اشاعيا باه معناي  در بسياري از موارد نا  يك نبي در مااوراي نباوت

 «اينك خدا ناات من است.»يم: خوان مي 7:17باشد. در رسالة اشعيا  مي يهّوه نجات است

 ر زير است:اي از اسامي ديگر به قرا معني پاره

ه ـ  ه برافرازندت سر يهوت  .7::31ارميا ـ يهوت

 .17:30كند ـ  حزقيال ـ خدا تقويتت مي

ه خدا است ـ   .13:7يوئيل ـ يهوت

ه است؟ ـ   .2ـ:1ميسا ـ ةه كسي ةون يهوت
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ه ـ صفنيا   .3:7ـ مستور در يهوت

 .1:3مالكي ـ رسول من ـ 

VIـ تاريخچه انبيا 

 كند. ارات مختلف رساات انبيا كمك ميشم اتاريخچه زير خواننده را در فه

 حكومت اساايي  )قباي  شمالي(

آرا   سوريه( دشمن اصلي اسرائيل بعد از انوعاب حسومت آن باود. آشاوريان باه قادرت رسايدند و 

كردند. مراحل تساخير اسارائيل باه شارر زيار  تسخيراسرائيل را تهديد كردند و بدين ترتيب اسرائيل را 

 است.

 ق. (.07:ر پادشاه آشور خراج داد  سانبه شلميهو يـ 1

ل ت  ف الس رخراج داد.  رالس  ف   ت  ل  غ  ـ مناحيم به تِ 7  كسي بود كه شروب به تبعيد يهوديان نمود. تِغ 

ل ت  ف الس رـ در دوران حسومت فقح، 3 فتالي را تسخير و اهالي آنااا را باه آشاور تبعياد نشهرهاي  تِغ 

همچنين به شرق اردن هاو  برد و دو و نيم قبيلاه سااكن آنااا را در ساال  (.:70:1كرد  دو  پادشاهان 

(. فقااح باه درخواساات او كوااته شااد و هوشاات بااه ::77النهاارين تبعيااد كاارد  اول تااواريخ  ق. ، باه بين201

 جايش پادشاه شد.

گزار او شد ولي با فرستادن هدايا از مصار و تقاضااي جـ هوشت به خدمت شلمناسر درآمد و خرا0

 (.0و  3:12ائي از يوغ آشور و ماد، به او خيانت كرد  دو  پادشاهان ره

يااا  277ه در سااال اول حسوماات سااارگون در سااال مرـاا شلمناساار، سااامره را محاصااره كاارد. سااا:

، 7، 12::النهرين و ماد تبعياد شادند  دو  پادشااهان  ق. ، تسخير شد. بسياري از اهالي شهر به بين271

 زار او شدند.( و بقيه اهالي خراجگ:1

 كومت يهودا )قباي  جنوبي(ح

يهودا نمود. خدا باه يهودياان اعاال  كارده باود پش از تسخير حسومت شمالي، آشور شروب به تهديد 

د شد، بلسه نآنها در جنگ با آشوريان پيروز نخواه كه از  ريق آشوريان بر ضد آنها برخواهد خاست و

 اريب به اورشليم، تحقق يافت.نحت حزقيا با هاو  سد. اين واقعه در زمان حسومخورخواهند  شسست

 سپش بابليان به قدرت رسيدند و تبديل به تهديد بزرگي براي يهودا شدند.

 باشند: اقدامات سياسي كه منار به تسخير يهودا توسط بابل شد، به قرار زير مي

 ـ يهوياقيم دست نوانده پادشاه مصر شد.1

د و باادين ترتيااب يهااودا را تحاات نفااو  قاادرت خااود قاارار داد ـاا باباال، مصاار و آشااور را تسااخير كاار7
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 ق. (.:71 

ق.   سال سو  يا ةهار  سلطنت يهوياقيم(، نبوكد نصار باه اورشاليم آماد و بع اي :71ـ در سال 3

از وسائل معبد را همراه با تعدادي از افراد خاندان سلطنتي با خود به اسارت بابل بارد. يهويااقيم پادشااه 

؛ ارمياا :ـا37::تاواريخ  ؛ دو 77؛ 7ـا1:70بودند  دو  پادشاهان  در زمرت اين اسيران نيزو دانيال نبي 

 (.7و  1:1؛ دانيال :1:0

ق.  نبوكااد نصاار، يهوياااكين و بسااياري افااراد ديگاار را اسااير كاارد  دو  پادشاااهان 02:ـاا در سااال 0

 شد.( در اين هاو  حزقيال نيز از جمله اسيراني بود كه به بابل تبعيد 17ـ11:70

ق.  ارتش نبوكد نصر معبد را آتش زده و اورشليم را ويران كردند و قسمت عمدت 7::ـ در سال :

 (.71ـ:7:7اهالي شهر را باز تعدادي از فقيرترين اهالي به اسارت برد  دو  پادشاهان 

مردمي كه در شهر باقي ماندند تحت حسومت جدليا زندگي كردند، ارميا نيز در زمارت ايان افاراد  7

و بساياري از اهاالي شاهر هماراه باا ارمياا باه ود كه در اورشليم باقي مانده بودند. سپش جدليا كوته شاد ب

 (.77ـ77:77مصر گريختند  دو  پادشاهان 

 هفتاد سال اسارت و دوران بعد از اسارت

ق.  كه كورش بابل را تسخير كرد، ادامه يافت. كورش فرماني 30:سال  تاامپراتوري جهاني بابل 

ر كاارد كااه بااه موجااب اياان فرمااان يهوديااان توانسااتند بااه ساارزمين اساارائيل باااز گردنااد. گروهااي از صاااد

ق.  ::0ت رهبري عزرا در ساال حق.  و گروهي ديگر ت:3:يهوديان تحت رهبري زروبابل در سال 

 به اسرائيل باز گوتند.

 ق.  سلطنت نمود.37:تا  :3:داريوش مادي از سال 

ق.  اداماه يافات، و ساپش يونانياان تحات رهباري اساسندر كبيار 333ال امپراتوري ماد ـ پارس تا س

 كنترل جهان را به دست گرفتند.

 ق. ، ادامه يافت.17:ق.  تا بازسازي معبد در سال 7::هفتاد سال اسارت از سقو  اورشليم در 


