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معرفی
مرا ثی ارم یای ن بی عل یرغم ت مام جذابیتهایش ب یانگر خاموش
م سئلهای به نام گ ناه ا ست که حاوی ا ندوه و درد سنگینی
است .این کتاب سوی دیگر لذت های زودگذر چون خوردن ،نوشیدن
و اندوختن است.

چارلز آر سويندال
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 -Iجایگاه منحصر به فرد کتاب مراثی در كانون
ايننن اتنناب اوچننر را در ترجمننههای يونننانی و یتینننی و
انگلی سی «مرا ثی» نامیدها ند .ال مه «چگو نه» يا «در يغ» در
ابتدای فصنول  1و  2و  4از نظنر يهودينان همنان معننی را
میرساند.
اين اتاب شامل پنج قطعه جداگانه است اه در حول ويرانی
اورشلیم توسط نبوكد نصر در سال  685قبل از میالد میباشنند
و در ير ساختار وا حد اارو ستیر (ب یان ير شعر اه هر ب یت
با حرفی شروع می شود و مجموع حروف هر بیت مفهوم خاصی را
میرسانند
به

ن م) در چهار فصل اول ،بیان شدهاند و احتمایً

خاطر ت سهیل در ح فظ

اردن اب یات

هر

شعری در ن ظم

الفبايی عبرانی نوشته شدهاند اه هر بیت با ير حرف شروع
می شود ،به جز فصل سوم اه هر حرفی معرفی سه آيه است .فصل
پنجم هم دارای  22آيه است اه معادل با  22حنروف الفبنا ی
زبان عبرانی است ،ولی در نظم ااروستیکی نیامدهاند.
عل یرغم ا شکال در ن گارش در چ نین

چارچوبي ،ا ين ا تاب

ب خوبی توان سته ا ست آن میهنپر ستی سودا ی و ا ندوه جگر سوز

- Charles R. Swindoll
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را به خواننده ،انتقال دهد.

 -IIتاریخ
اتاب مراثی در اصل حاوی نام نويسنده نیست ،اما سنتی اه
میگو يد ارم یا ا ين ا تاب را نو شته ا ست به زمان هاي ب سیار
قديمی بازمیگردد اه تا قرن هی جدهم میالدی مورد مخال فت
قرار نگرفته بود.
ترج مه يو نانی (پیورج نت) ا تاب مرا ثی با مقد مهای شروع
میشود اه به اصل عبری آن بازمیگردد:
«و وا قع

شد ب عد از اين که ا سرا یل

به ا سارت ر فت و

اور شلیم و يران شد ،ارم یا ماتم گر فت و چ نین نو حهای سرود
و گفت( »...در اينجا آيه اول شروع میشود).
سبر ا تاب به نو شتههای «ن بی گر يان» باز می گردد و دوم
تواريخ  26:56هم ارمیا را نبی مرثیهخوان نامیده است .اين
واقع یت اه نوي سنده شاهد عی نی ماجرا بوده ا ست ،و هیچ
نوي سنده دي گری

بر ا ين ا تاب م فروض نی ست مو جب تقو يت

ديدگاه سنتی يهوديان و مسیحیان مبنی بر منبع نگارش اتاب
مراثی از سوی ارمیا میباشد.
-III

تاریخ

اولین تشريح از انهدام صهیون در اين اتاب آنچنان آشکار
و واضح است اه چنین به نظر میرسد نگارش اين واقعه بسیار
نزدير به واقعه (در حدود سالهای  685يا  686پیش از میالد)
و قبل از رفتن ارمیا به مصر ،بوده است.

 -IVپیشینه و زمینه
سقوط اورشلیم ايام رنج و عذاب بود و همین مصیبت ترسناک
بود اه مو جب نو شتن ا تاب مرا ثی گرد يد و ما از م یزان
اندوه ارمیاء نبی ،آگاهیم.
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ّات ارم یا میبا شد .ا ين
ا ين ا تاب شامل ضمیمهای بر ن بو
ضمیمه ب یانگر ا ندوه عم یق ن بی از ويرا نی اور شلیم و مع بد
ّت ها تحقق
میبا شد .ن بی به جای اين که از ا ين حقی قت اه نبو
يافته است ،شادی اند ،به تلخی بر بیچارگی مردمش میگريد.
عالوه بر آن اه ا ين سخنان ارم یا میبا شند ،ا ين ا تاب
احتمایً به موارد زير پرداخته است:
1ن اندوه يهوديان باقی مانده ،اه ارمینا سنخنگوی آننان
بود ،وقتی اه به حمله بابلیان شهادت دادند.
2ن عذاب مسیحا ،ريخته شدن خنونش و منردنش بنر صنلیب در
جلجتا (برای نمونه رجوع انید به .)12:1
5ن اندوه يهوديان باقی مانده در روزهای آينده وقتی انه
در ز مان عذاب بزرگ به پی شگاه ت خت بزرگ سفید داوری د عوت
میشوند.

گزارش
-I

اوضاع ترسناک اورشلیم (1:1ـ)11
فریاد اندوه و ندامت و دعای مردم (1::1ـ)::

-II

الف) شهر گريان (12:1ن)11
ب) اعتراف به گناه ( 18:1و )11
ج) دعای مردم (2::1ن)22
-III

خداوند به عنوان کسی که اورشلیم را مجازات کرده

است ،دیده میشود( .فصل دوم)
الف) اثرات خشم خدا (1:2ن)15
ب) علت خشم خدا

نانبیاء دروغین از آگاهی دادن به

مردم غفلت اردند ()14:2
ج) استهزای رهگذران ( 16:2و )15
د) تحقق تهديدهای خدا ()11:2
هن) دعوت به توبه ( 18:2و )11
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و) دعا برای جلب التفات خدا (2::2ن)22
-IV

نبی اندوه و اعتراف باقی مانده قوم را اعالم میدارد

(فصل سوم)
الف) داوری خدا (1:5ن)18
ب) رحمتهای خداوند (11:5ن)51
ج) دعوت به تحول روحانی (4::5ن)42
د) اندوه ارمیا بر اورشلیم (45:5ن)61
هن) دعای نبی برای رها ی از دست دشمنانش (62:5ن)55
-V
-VI

مقایسه وضعیت گذشته و حال یهودا (1:1ـ):2
موفقیتهای آینده ـ ادوم نابود میشود و یهودا احیاء

میگردد (:1:1و)1:
-VII

باقی

مانده

قوم

از

خدا

تقاضای

رحمت

و

احیا

مینمایند (فصل )5

تفسیر
-I

اوضاع ترسناک اورشلیم (1:1ـ)11

در ا ين آ يات ما شاهد ا نزوای شديد اور شلیم میبا شیم.
آيات  1تا  11سخنان رهگذری است اه به اينن شنهر مینگنرد.
شهری اه ز مانی پر از جمع یت بود ،اي نر چون ب یوهزنی و
مل کهای ا ست اه خراج گزار گرد يده ا ست .بت هايش دي گر تراش
اردهاند و متحدانش او را رها اردهاند (آيات  1و  .)2مردم
به سبب گناهان شان جالی و طن اردها ند و هیچ زواری برای
زيارت صهیون نمیآيد (آيات 5ن .)1وسايل نفنی

قـدس توسنط
م َ
َ

بابلیان غنارت شنده اسنت (آينه  )1:و منردم

از قحطنی در

عذابند:

مراثي
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فریاد اندوه و ندامت و دعا (1::1ـ)::

الف) شهر گریان (1::1ـ)11
اين آيات بیانگر غم عمیق اورشلیم است .آيه  12تبديل به
«بیان یه اال سیر ا ندوه» شده ا ست و ما را به ياد مرث یه
عیسی مسیح خداوند برای اورشلیم به خاطر گردناشی و انکار
او ،میاندازد.
ز بان ا ين آ يه هم نوا با شرايط م سیح برروی صلیب ا ست اه
در

پای

صلیبش

سربازان ،مقا مات

مذهبی،

مردم

عادی

با

بیرحمی هر چه تمام ناظر شکنجه و عذاب او بودند.
مردم يهودی میدانند اه او ،همان خداوندی است اه ويرانی
اور شلیم را مح قق ساخته ا ست و گر چه صهیون د ستهای خود را
به سوی خداو ند برای الت فات او دراز میک ند ،ا ما برایش
تسلیدهندهای نیست .اورشلیم مکروه گرديده است (آيه )11

ب) اعتراف به گناه ( 1::1و )11
به

ّه در فرستادن شان
يهود يان اع تراف میان ند اه ی هو
ا سیری ،عادل ا ست و آن ها بر عل یه فر مان او ع صیان ورز یده
بودند و ديگر اينکه «محبان» اورشلیم يا امت های غیريهودی
او را فریب دادند.

ج) دعای مردم (:2:1ـ)::
مردم

به ح ضور

خدا د عا میان ند

اه ت مام

شرارتهای

دشمنان شان را ای فر د هد و به ت مامی مع صیت های خويش در
میان اشر و آه ،اعتراف میانند.
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ـلیم را
ـه اورشـ
ـی کـ
ـوان کسـ
ـه عنـ
ـد بـ
 -IIIخداونـ
مجازات کرده است ،دیده میشود (فصل دوم)
الف) اثرات خشم خدا (1::ـ)11
ّن اارهنايی اسنت انه خندا در يهنودا
1:2ن )1اين آيات مبی
انجام داد ن ويران اردن معبد (قدمگاه) (آيه اول) ،منهدم
ن مودن شهرها (آ يه دوم) ،ج لوگیری ن کردن از د شمن چنان که
خود نیز دشمن يهودا جلوه میاند (آيات 5ن ،)6تهديد نمنودن
مع بد اه آن را چون ک پری در بو ستان خوا هد ن مود و قر بانی
در صهیون متوقف خواهده شد و برانار نمودن پادشاه و کاهن
(آيات  5و.)1
 8:2ن )15خداوند بر آن است اه شهر را ويران اند ،رهبران
ّه
در تبع ید میبا شند ،و انب یاء هیچ ال هامی از جا نب ی هو
نمیبینند .مشایخ ماتم گرفتهاند و دو شیزگان سر خود را از
شننرم بننه زيننر افکندهاننند (آيننات  8تننا  .)1:اطفــال و
شیرخوارگان از گر سنگی در کو چههای شهر ضعف میکن ند و سپ
میمیرند (آيات  11و .)12
مصا ب مردم بزرگتر از آنست اه نبی بتواند مردم را تسلی
دهد (آيه  .)15دوشیزه دختر صهیون چیزی انه منردم میبايند
میبودند ،نه آنچه اه عمالً بودند.
ب) علت خشم خدا

ـ انبیاء دروغین از آگاهی دادن به

مردم غفلت کردند ()11::
انبیای يهودا دروغین بودند و رؤياهای دروغین داشتند و
به جای اين که مردم را در جر يان ح قايق بگذار ند نبوت های
دروغ میاردند و مردم را فريب میدادند.
ج) استهزای رهگذران ( 15::و )11
هم سايگان ي هودا سقوط اور شلیم را میبین ند و مردم را
م سخره میان ند ،آن ها د ست برهم میزن ند و با لذتی سادي سمی
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میگوي ند «ا ين ه مان روزی ا ست اه ما منت ظرش بوديم ،و حال
آن روز را میبینیم!»
د) تحقق تهدیدهای خدا ()11::
ّه کالم خود را بجا آورده بود .او مردم خود را ذلیل و
یهو
دشمنان يهودا بر آنان برافراشته بود.
هـ) دعوت به توبه ( 1:::و )11
از پدران و مادران خواسته میشود تا به حضور خداوند جمع
شده تا برای فرزندان شان اه در گو شه او چهها از گر سنگی
ضعف اردهاند ،شبانه روز فریاد برآورند.
و) دعا برای جلب التفات خدا (:2::ـ)::
زنان میوه رحم خود را در اثر قطحی میخورند .کوچهها پر
از ج نازه ا ست ،چون که خدا بابل یان را به ج شن د عوت ارده
است.

 -IVنبی ،اندوه و اعتراف باقی مانـده قـوم را
اعالم میدارد (فصل سوم)
الف) داوری خدا (1:1ـ)1:
نبی با بیان متناوب عبارت من به جای ما اوشیده است اه
تعادلی بین تجربههای خود و ديگران ايجاد نمايد .غضب خدا
با تاریکی به تصوير اشیده شده است و نبی میگويد اه خدا
ً بر ضد او برافراشته است (آيات 1ن ،)5و
دست خویش را دا ما
ا ستخوانهای او را خرد ارده و ا ندامش را فر سوده و چون
مردهای متحرک شده اسنت (آينات 4نن ،)5بنندهای او گنران و
استغاثههای او بیجواب مانده است (آيات 1ن .)1خدا چون خرس
و شیری وحشی در کمین او نشسته است (آينات 1:نن ،)12دارای
زخم های عم یق،

مورد تم سخر

مردم وا قع

شده و سر شار از
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تلخیها (آيات 15ن ،)16دندان شکسته و خاکسترپوش است (آينه
)15؛ دچار فراموشی شده و سالمتی و سعادتمندی و امیـد خندا
در مورد او تلف شده است( .آيات  11و )18
ب) رحمتهای خداوند (11:1ـ)11
نبی با دعا به حضور خدا اه گرفتاريها و تلخی های او را
به یاد آورد (آيات  11و  ،)2:چشم از خويشتن میبندد و بنه
سوی خداو ند مین گرد .وق تی به ياد میآورد اه رأفت ها و
رحمت های خداو ند ،هر صبح تازه می شود و اما نت او ب سیار
است ،امید در دل او زنده میشود (آيات 21ن .)24او به بیان
تجاربی می پردازد اه در مکتب پريشانی آموخته است .خداوند
برای اسانی اه او را میطلبند نیکوست و چه بهتر اه انسان
در آرا مش و سکوت منت ظر ر ها ی از سوی خداو ند با شد و از
ابتدای جوانی گنردن در یـو

او بگنذارد (آينات 26نن )21و

تهذيب خداوند و آزارها و توهین ها را بیآنکه در صدد تالفی
باشد ،بپذيرد (آيات 28نن)5:؛ متنروک شندن توسنط خندا ننه
همی شگی و نه بیع لت ا ست؛ رأ فت و رح مت او همی شه جاری ا ست
(آيات 51ن ،)55خداوند ظلم و بیانصافی را مجاز نکرده اسنت
و حقیقت را منکر نشده است (آيات 54ن)55؛ خدا حناام مطلنق
ا ست و

االم او نا فذ میبا شد و ه مه چ یز در

اراده او ست،

شکایت ن مودن از داوری خداو ند

خدمت ا جرای
بر گ ناه،

نابخردانه است (آيات 51ن.)51
ج) دعوت به تحول روحانی (12:1ـ)1:
راه مت بارک شدن اين ست اه ان سان خود را بیازما يد و به
نوده
نده بخشن
نراف نشن
نان اعتن
ند .گناهن
ـت انن
ـدا بازگشـ
ـوی خـ
سـ
نمیشوند.
د) اندوه ارمیا بر اورشلیم (11:1ـ)51
اي نر مو ضوع آ يات برمی گردد به رنج های ارم یا و مردمش.
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خدا قبالً آ نان را تعاقب ارده و به قتل رسانیده بود و بر
آنان رحمت نیاورده بود ،به دعاهای آنان توجه نکرده بود
و آ نان را ت بديل به زبا له در روی ز مین ارده بود (آ يات
45ن .)46تمام دشمنانشان آنان را در حالی اه در خوف و خطر
و هالکت میزيستند ،مسخره میاردند .هالات قوم ،ارمیا را بر
آن داشت اه بالانقطاع گريه اند (آيات 61ن.)65
هـ) دعای نبی برای رهائی از دست دشمنانش (5::1ـ)11
ن بی میاندي شد مان ند مر غی که به شدت تعا قب می شود ،در
سیاهچال سنگ سار و در آب غرق می شود ،و پا يان اار نزد ير
است (آيات 62ن .)64او از عمقهای سـیاهچال بنه حضنور خندا
مینالد و دعا میاند و خدا به او پاسخ میدهد و میگو يد اه
نترس (آيات 66ن .)61اينر از خداوند میطلبد اه بنه اوضناع
نا،
ـذمتها ،توهینهن
ـهها ،تـ
ند و کینـ
نه انن
او توجن
ـدبیرها ،مـ ّ
شايعات و تمسخرهايی اه به او می شود ،در نظر آرد و داوری
نمايد.
عدالت اقت ضاء میا ند اه د شمنانش م جازات ،مل عون ،تعا قب
شده و نابود شوند (آيات 68ن .)55عبارت «غشاوۀ قلب» (آينه
 )56آنچنانکه در اين آيه آمده است ،شايد اشارهاي به اينن
آ يه ا ست كه «وق تی اه مو سی را میخوان ند ،ن قاب بر دل
ايشان (يهوديان) برقنرار میمانند» (دوم قرنتینان  )16:5و
احتمایً اشاره به سخت شدن دل نیست ،بلکه اشاره بر اورشدن
دل است اه موجب هالات میشود.

 -Vمقایسه وضعیت گذشته و حال یهودا (1:1ـ):2
ن بی

به مقاي سه

جالل پی شین و او ضاع غمانگ یز ا نونی

اورشلیم میپردازد.
معبد ويران شده است ،مادران اطفال خود را ترک اردهاند
(آيات  5و  )4منردم از گرسننگی میمیرنند (آينه  )6عصـیان
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زیاده از حد گردينده اسنت (آينه  ،)5سنروران در اوچنهها
شناخته نمیشوند (آيات  1و  ،)8حتی آدمخواری هنم در مینان
زنان مهربان رايج شده اسنت (آينه  )1:و شنهری انه زمنانی
غیرقابل تسخیر تصور میشد ،ساقط شده اسنت (آينه  .)12علنت
ت مام ا ين م صیبتها گ ناه انب یاء و کاه نان و مردم آن شهر
بود (آيات 15ن .)15آنهنا بیهنوده در انتظنار اعانـت مصنر
بودند (آيه .)11
بابلیان ناگهان آنان را محاصره نمودند (آينات  18و )11
و صدقیای پادشاه ،مسیح خداوند نیز اسیر شد (آيه .)2:

 -VIموفقیتهای آینـده ـ ادوم نـابود و یهـودا
احیاء میگردد ( :1:1و )::
دخ تر ادوم از سقوط اور شلیم شادی میا ند ،و لی به خاطر
گناهانش به شدت مجازات شده و عریان می شود .صهیون دوباره
برقرار خواهد شد.

 -VIIباقی مانده قوم از خـدا تقاضـای رحمـت و
احیاء مینمایند (فصل پنجم)
1:6ن )14در اين آينات منردم بنه خناطر موقعینت وحشنتناک
خودشان و گرانی سرسامآور ضروريات زنندگی (آينه  ،)4انار
طاقتفرسا و اجباری (آيه  ،)6ستم و بیداد (آيه  )8قحطنی و
خطرات (آيات  1و  ،)1:شقاوتهايی انه در منورد دوشـیزگان،
سروران و مشایخ صورت میگیرد (آيات  11و  ،)12اارهای شناق
جوانان ،کودکان و مشایخ (آيات  15و  ،)14ماتم گرفتهاند.
16:6ن )18شادی يهودا به خاطر اين اوضاع وحشتناک از بنین
میرود و ر قص او به ماتم ت بديل می گردد و تاج از سر او
میافتد و اوه صهیون ویران میشود.
ع لت ا ين م صا ب آن طوری اه ن بی اع تراف ارده ا ست ،اين ست
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اه «وای بر ما ،چون گناهکاريم!»
11:6ن )22سرانجام مردم از خداوند تقاضا میانند تا آنهنا
را به سوی خود بازگردانده باشد اه دوباره بازگشت کنند و
تازه شوند .جا لب اين ست اه در ب سیاری از ن سخههای ع بری
ً
آيه  21بعد از آيه  22تکرار شده اسنت ،و اينن هنم ظناهرا
بدينج هت ا ست اه ا تاب مرا ثی با ا شاره امیدواران ندهای
پايان يابد و نه ناامیدانندهاي مانند آيه.22
درواقع آن طوری اه ایل اشاره میاند ،درک درسنت آينه 22
چنین تکراری را ايجاب میاند.
ا ین نتی جهگیری کالً متنا سب با ماه یت ک تاب مرا ثی میبا شد که
با ا ین ت کرار شکایتها و درخوا ستها به پا یان میر سد ،چون
بدون یک عن صر ام یدبخش ،هر چ ند که آ یه آ خر ا شاره به یک
پ یروزی ام یدبخش نمیک ند ،ا ما آن طوری که گرالچ میگو ید « یک
سو سوی دور ا ست چون ستارهای که در حال ر فتن به پ شت ابر ها
است ،ستارهای که نمیتواند بر تاریکی شب اثرگذار باشد ،هر
چ ند

که ط لوع خور شید را ا عالم

میدهد».

میدارد و ام ید پ یروزی
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ّتی
مقدمهای بر رساالت نبو
در ا تاب ع هد عت یق ر ساله ا شعیا تا ر ساله مال ای ن بی را
ّتی مینامند.
ً رسایت نبو
غالبا
نه
ناطر اينکن
نه خن
نال ،بن
نال و دانین
نا ،حزقین
نعیا ،ارمین
اشن
رسایت شان طوینیتر از ساير ر سایت میبا شد ،انب یاء ا صلی
ّتی او تاهتر من سوب به
نام یده می شوند .دوازده ر ساله ن بو
انبیاء متوسط میباشند.
-I

رسالت انبیاء

در صحنه واق عی ا تاب م قدس ،ن بی ا سی ا ست اه از سوی خدا
ناد
ناه و فسن
نای گنن
ناء در دورههن
نن انبین
ند .اين
نیگوين
نخن من
سن
برخا ستهاند تا مردم را ن سبت به گ ناهی اه میان ند ا عالم
بدارند و داوری خدا را در صورتی اه توبه نکنند ،پیشبینی
نمايند.
ّتی از زمان سمو یل (در حدود 11::
در عهد عتیق دوران نبو
سال پیش از میالد) ز مانی اه سنت ا هانتی متو قف شد ،شروع
گرد يد .انب یاء ر سالت خود را تا پا يان دوران ع هد عت یق
(در حدود سال  4::پیش از میالد) و بازگشت قوم از اسنارت و
بازسازی اورشلیم و معبد ،ادامه دادند.
ّتی ع هد عت یق تا تجز يه پاد شاهی
به هر حال ر سایت ن بو
اسرا یل (در حدود  15:قبل از میالد) نوشنته نشندند ،بندين
ترتیب نوشتههای اين رسایت متناسب است با وقايع ثبت شده
در اول و دوم پادشنناهان و اول و دوم تننواريخ ايننام ،و
ادامه میيابد تا رساله عزرا و نحمیا.

 -IIروش انبیاء
مع مویً گف ته می شود اه پ یام انب یاء تن ها پی شگويی ا مور
آينده است .منظور ما از پیشگو ی اينست اه اين انبیاء به
سخنان خدا در آي نده ا شاره میارد ند .آن ها در ار سال پ یام
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خدا آ گاهی اا مل دا شتند و ا ين اطمی نان را با گ فتن ع بارت
«خداو ند ،میگو يد» و يا « االم خدا اه بر من آ مد» ا عالم
میاردند (ر.ک ارمیا  1:1و زاريا .)1:2
آنها به عنوان پیشگو به آينده چشم میدوختند و به مردم
عوا قب اطا عت و ت مرد را ن شان میداد ند .انب یاء همی شه
نال 16:8 ،28:1نن21؛
نام را نمیدانسنتند (ر.ک دانین
مفهنوم پین
ّات در
1:1:ن16؛ مکاشفه 14 ،15:1؛  .)15:11آنها در بینان نبنو
راب طه با آ مدن م سیحا د چار م شکل خا صی بود ند .وق تی آن ها
را جع به رنج های م سیح و جالل متعا قب آن پی شگو ی میارد ند
(اول پطرس 1:1:ن )15نمیتوانستند بفهمند اه چگونه مسیحا به
ّه و در عین حال پاد شاه ت مامی
ع نوان ير خادم رنج اش ي هو
ز مین خوا هد آ مد .آن ها نمیتوان ستند بفهم ند اه دو رج عت
جدا از هم وجود دارد

ن يعنی آمدن مسیح از بیتلحم و

برگ شت دو بارهاش به اوه زي تون .آن ها نمیفهمید ند اه ير
فاصله زمانی در بین اين دو «آمدن» وجود دارد.

ّتی
 -IIIمباحث نبو
ّتی برآمده از عهد عتیق را میتوان به طريق زير
مباحث نبو
خالصه نمود:
1ن تقدس خدا.
2ن گناه و اوتاهی مردم برگزيده خدا.
5ن دعوت به توبه.
4ن داوری خدا بر آنها در صورتی اه توبه نکنند.
6ن داوری خدا بر ملل پیرامون قوم اسرا یل.
5ن برگشت بخشی از قوم از اسارت.
1ن آمدن مسیحا و طردشدن او.
 8ن آمدن مسیحا در قدرت و جالل.
1ن احیاء مردم برگزيده خدا.
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1:ن پادشاهی جهانی مسیحا.
ّات عهد
قابل ذار است اه از اين نقطه نظر الیسا شامل نبو
عت یق نی ست .ما نبا يد انت ظار دا شته با شیم اه در ا ين
ّات صحبت از الی سا شده با شد ،چون که ع هد جد يد به ما
ن بو
گفته است اه فیض خدا رازی است اه از ابتدای عالم در خدا
نهفته است( .افسسیان 4:5ن.)5
قانون ار جاع دوگا نه ال ید مؤثری ا ست برای درک قطع یت
پیامهای عهد عتیق.
قانون ار جاع دوگا نه

به مع نی اين ست

اه

پارهای از

ّت های ع هد عت یق دارای فور يت بودها ند و بخ شی تح قق
نبو
يافتها ند و پارهای در ير روز م شخص تح قق میياب ند .برای
نمونه نبوت مندرج در رساله يو یل نبی 28:12ن 52در بخشی از
روز پنطیکاست تحقق يافته بود (اعمال 1:2ن ،)21ولنی تحقنق
اا مل آن مو اول به ا ستقرار مل کوت عی سای خداو ند در روی
زمین و در نزديکی دوران عذاب بزرگ ،میباشد.
شايسته است اه به خاطر داشته باشید در حالی اه پارهای
از نبوت ها در ظاهر آشکار میباشند ،ديگر نبوت ها تا زمانی
اه تحقق نیابند ،آشکار نخواهند شد.
ّات دوری ا نیم .در ب یان
ما با يد از تف سیر خ یالی ن بو
ً م شخص شود اه
اين که و قايع خا صی ،تح قق يافتها ند و ب عدا
واقع نشدهاند ،خطر فراوانی وجود دارد.

 -IVواژگان انبیا
موارد ز ير ما را ا مر میان ند اه شناخت به تری از انب یا
داشته باشیم:
1ن عنوان «اسرا یل» در اصل اشاره به حکومت شنمالی و ده
قبی له ا سرا یل میبا شد .و لی بع ضی او قات در ا شاره به قوم
اسرا یل

ن تمام اسانی اه از نسل ابراهیم میباشند

اار میرود.

ن به
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2ن از ديگر سو« ،يهودا» معمویً اشاره به حکومت جنوبی يا
دو قبیله يهودا و بنیامین میباشد.
ً در رساله هوشع نبنی بنرای
5ن از عبارت «افرايم» مخصوصا
تعريف ده قبیله يا حکومت شمالی استفاده شده است .خاندان
يوسف نیز اشاره به حکومت شمالی است.
4ن «سامرا» مراز حکومت شمالی بنود و بارهنا از آن ننام
برده شده است.
6ن «اورشلیم» نیز از سوی ديگر ،مراز حکومت جنوبی بود.
5ن «نینوا» پايتخت آشور بود.
1ن شهر «بابل» مراز قوم بابل بنود انه بابیلونینا نینز
نامیده میشد.
 8ن «دمشق» شهر بزرگ ،سوريه بود ...( .وهست)
ً از واژ گان مر بوط
انب یا در تق بیح بتپر ستی غال با

به

بتپر ستی نظ یر «تمثال های چوبی»« ،مکان های بل ند» ،درخ تان
و يا «بلوطها» و «باغها» استفاده میاردند.
نار
نه ان
ندالت بن
نی عن
نه معنن
ً «داوری» را بن
ناء غالب نا
انبین
میبرد ند .آن ها به تق بیح من حرف اردن «داوری» پرداخت ند،
بدين معنی اه آنها داورانی را اه رشوه میگرفتند و انصاف
را رعايننت نمیاردننند ،سننرزنش مینمودننند .انديشننه بنناقی
ماندگان قوم يهود همیشه در ذهن انبیا بوده است .اتب اين
انب یا به پی شگو ی بازگ شت باقی ما نده ايما ندار قوم در
روز های آ خر میپرداز ند ،ه مانطوری اه باقی ما نده قوم از
اسارت در بابل بازگشتند.

 -Vرده بندی انبیا
ّتی را می شود احت مایً به چ ندين طر يق طبقهب ندی
ا تب ن بو
ً م شاهده ارديم اه انب یا به دو گروه يع نی
ن مود .اخ یرا
انب یا ا صلی و متو سط تق سیم شدند .همچ نین می توان آن ها را
براساس زمانهای اه میزيستهاند ،طبقهبندی نمود:
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انبیا قبل از دوران تبعید:
اشعیا ن ارمیا ن هوشع ن يو یل ن عاموس ن عوبديا ن يون
ن میکا ن ناحوم ن حبقوق ن ضفیا
انبیا و دوران تبعید قوم:
حزقیال ن دانیال
انبیا بعد از دوران تبعید قوم:
ّی ن زاريا ن مالای
ُج
ح
انبیاي قبل از دوران تبعید قوم ،اسانی بودند اه قبل از
اينکه قوم به تبعید بروند ،رسالت میاردند .انبیاي دوران
تبعید قوم ،اسانی بودند اه از سوی خدا در ايام اسارت در
بابل سخن میگفتند .انبیاي پ

از دوران تبعید قوم ،اسانی

بود ند اه ب عد از ا سارت ه مراه با قوم بازگ شتند و از قوم
خوا ستند اه شهر و مع بد را باز سازی ان ند و و ضعیت اخال قی
خود را اصالح انند.
همچنین انبیا را میشود براساس قومها ي اه پیام آنها را
میشنیدند ،دستهبندی نمود:
یهودا

امتهــــــــا

اسرائیل

(غیریهودیان)
اشعیا

ناحوم

هوشع

ارمیا

عوبديا

عاموس

يو یل

يون

میکا
حبقوق
صفنیا
حزقیال
دانیال
ّی
حج
زاريا ن مالای
بعضی از اين انبیا برای دو يا سه گروه رسالت مینمودند.
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را می توان نبی غیريهوديان محسوب نمود.

ّت مین مود.
می کا ،هم برای ا سرا یل و هم برای ي هودا ن بو
ناحوم برای يهودا ( )16:1و نیننوا نبنوت مینمنود .حبقنوق
گفتنیهای فراوانی برای قومها دارد.
در نمو نههای فراوا نی پ یام ن بی را نهف ته در مع نی نامش
می يابیم.

برای نمو نه،

ّه ن جات
نام «ا شعیا» يع نی «ي هو

است» .در رساله اشعیا نبی  2:12میخوانیم:
ّه ن نجات من گرديده است».
«زيرا ياه يهو
ّه را برافراشت ن .51:62
ّه ،يهو
«ارمیاء» يعنی« ،يهو
ّت خدا»ن .15:54
«حزقیال» يعنی« ،قو
ّه خداست» ن .15:2
«يو یل» يعنی« ،يهو
ّه؟» ن .15:2
«میکا» يعنی« ،ایست شبیه يهو
ّه» ن .5:2
«صفنیا» يعنی« ،مستور در يهو
«مالای» يعنی« ،رسول من» ن .1:5

 -VIترتیب تاریخی انبیا
ترت یب تاريخی ز ير مم کن ا ست ام کی به خوان نده با شد در
فهم ارجاعات مختلف در اتب انبیا.
پادشاهی اسرائیل (قبایل شمالی)
سوريه د شمن

خارجی ا صلی ا سرا یل

ا سرا یل بود .سپ

پ

از تجز به ا شور

سوريها به قدرت ر سیدند و ا سرا یل را

تهديد اردند .مراحلی اه موجب شدند آشور ،اسرا یل را فتح
نمايد ،به قرار زير میباشند:
1ن پرداخت مالیات توسط يیهو به شلمانصنر پادشناه آشنور
( 842ق.م).
ِغَ
َالسَر ،پادشاهی اه
لت ف
2ن پرداخت مالیات توسط منحیم به ت
شروع به اسارت يهوديان نمود.
َح ،تغلت فالسر شهرهای نفتالی را فتح انرد
َق
5ن در قلمرو ف
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و ا هالی آن جا را به ا سارت به آ شور برد (دوم پاد شاهان
 .)25:16او همچنین به سرزمینهای شرق اردن هجوم آورد و در
سال  14:قبل از میالد ،دو و نیم قبیله را بنه بینالنهنرين
فرستاد (اول تواريخ .)25:16
ف قح به خاطر چشمپو شی از ا ين جر يان ا شته شد و هو شع بر
تخت سلطنت نشست.
4ن هوشع به خدمت شلمانصر پرداخت و به او باج يا مالیات
ّ حدی برای
داد ،ا ما با فر ستادن هدايا به م صر و يافتن مت
خود به خاطر شکسته شدن يوغ آشور ،به او خیانت ارد (دوم
پادشاهان  5:11و .)4
6ن شلمانصر سامره را محاصره انرد .شنهر در اولنین سنال
حکومت سارگون در سال  122يا  121قبل از میالد تسخیر شند و
ب سیاری از مردم به بینالن هرين و مديا تبع ید شدند (دوم
پادشاهان  6:11و  5و .)18
پادشاهی یهودا (قبایل جنوبی)
آشور پ

از فتح حکومت شمالی شروع به تهديد يهودا نمود.

خدا به يهوديان اطمینان داده بود اه هر چند آشور به ضد
ّ فق نخوا هد شد ،بل که نابود خوا هد
آن ها بر میخ یزد ،و لی مو
گرد يد .ا ين واق عه در ز مان حکو مت حزق یا و ز مانی

اه

سنحاريب بر ضد اور شلیم برخا ست» تح قق يا فت .بابل یان به
قدرت ر سیدند و ت بديل به تهد يد بزر گی برای ي هودا شدند.
ا قدامات سیا سی اه من جر به فتح ي هودا تو سط با بل شد به
قرار زير میباشند:
1ن يهويا این دست نشانده پادشاه مصر شد.
2ن بابل ،مصر و آشور را تسخیر ارد و بدين ترتیب يهنودا
را نیز تحت قدرت خود درآورد ( 5:6ق.م).
5ن در سال  5:6پیش از میالد (سال سوم ينا چهنارم سنلطنت
يهو يا این) ،نبوادن صر به اور شلیم آ مد و بع ضی از ظروف
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مع بد را به با بل برد ،و ت عدادی از اع ضاء خا ندان سلطنتی
را به ا سارت برد .ا ين ا سراء شامل پاد شاه (يهو يااین) و
دانیال نبی بودنند (دوم پادشناهان 1:24نن 5و دوم تنواريخ
6:55ن  8و ارمیا  1:46و دانیال  1:1و.)2
4ننن در سننال  611قبننل از مننیالد ،نبوادنصننر يهويننااین
(يهون یا) را ه مراه با ت عداد دي گری به ا سارت برد (دوم
پادشاهان 1::24ن .)15در اين هجوم حزقیال نبی به بابل برده
شد.
6ن در سال  685پیش از میالد ارتش نبوادنصر ،معبد را بنه
آ تش ا شید و اور شلیم را و يران ارد و جمع یت اث یری را به
اسارت بردند و تنها تعداد امی از فقیرترين افراد در شهر
ماندند (دوم پادشاهان 2:26ن.)21
5ن اسانی اه در شهر باقی ماندند تحت حاامیت جدلیا قرار
گرفتند ،ارمیا نیز در میان آنان بود .سپ

جدلیا ترور شد

و ب سیاری از مردم و همچ نین ارم یا به م صر گريخت ند (دوم
پادشاهان 22:26ن.)25
دوران هفتاد ساله اسارت و بعد از آن
امپراتوری جهانی بابل تا سال  651قبل از منیالد برقنرار
ما ند ،و سپ

اورش با بل را ت سخیر ارد .اورش پاد شاهی بود

اه فرمان بازگشت قوم اسرا یل را به سرزمینشان صادر ارد.
گروهی تحت رهبری زرو بابل در سال  658پیش از میالد و گروه
ديگری تحت رهبری عزرا در سال  468پیش از میالد به اسرا یل
بازگشتند.
داريوش مادی از  658تا  655پیش از میالد سلطنت نمود.
امپراتوری ماد و پارس تا سال  555پنیش از منیالد ادامنه
يا فت ،و سپ

يونان یان ت حت ره بری ا سکندر اب یر ،ره بری

جهان را به دست گرفتند.
هفتاد سال اسارت تا سقوط اورشنلیم در سنال  685پنیش از
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يافت.

