حکمت نبوتی هوشع
راهنمای مطالعه

درس
اول

مقدمهای بر هوشع

For videos, study guides and other resources, visit Third Millennium Ministries at thirdmill.org.

فهرست مطالب
چگونه از این درس و راهنمای مطالعه استفاده کنیم
آمادگی
( )۱مقدمه
( )۲زمینه
نبی
زمان
مکان
شرایط
مقصود
کتاب
زمان نگارش
مکان نگارش
موقعیت نگارش
مقصود نگارش
( )۳محتوا و ساختار
داوری و امید
تجربیات اولیة خانوادگی
شکایتنامة خدا
تجربیات اخیر خانوادگی
پردهبرداری از داوری
شکایتنامههای خدا
ندای هشدار خدا
پردهبرداری از امید
میوه
نخل کاشته شده
تاک برومند
گوسالة تربیتشده
طفل محبوب

جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

( )۴نتیجهگیری
سواالت مرور
سواالت کاربردی

جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

چگونه از این درس و راهنمای مطالعه استفاده کنیم
این راهنمای مطالعه برای استفاده در کنار درس تصویری مربوط به آن طراحی شده است .اگر به نسخة تصویری
درس دسترسی ندارید ،میتوانید راهنمای مطالعه را با نسخة صوتی و یا متن درس استفاده کنید .به عالوه ،درس و
راهنمای مطالعه برای استفاده در یک محیط آموزشی در نظر گرفته شده است ،اما در صورت لزوم میتواند برای
مطالعة شخصی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
قبل از تماشای درس
• آمادگی :همة مطالب پیشنهادی را بخوانید.
برای تماشا برنامهریزی کنید :در قسمت یادداشتهای راهنمای مطالعه ،درس به قسمتهایی که با تصویر مرتبط
هستند تقسیم شده است .از زمانهایی که داخل پرانتز در کنار هر قسمت اصلی آمده استفاده کنید تا معلوم شود آغاز
و پایان قسمتی که باید تماشا کنید کجاست .درسهای هزارۀ سوم مجموعهای است با انبوهی از اطالعات؛ بنابراین
شاید بخواهید مابین بخشها استراحت کنید .وقت استراحت باید در قسمتهای اصلی برنامهریزی شوند.
• در حین تماشای درس
 oیادداشت بردارید :از بخش یادداشتها برای دنبال کردن درس و نوشتن نکات اضافی استفاده
کنید .بیشتر مطالب اصلی در این یادداشتها خالصه شدهاند اما میتوانید مطالب تکمیلی خود را
در این قسمت به آن اضافه کنید .بهتر است جزئیات تکمیلی را برای به خاطرسپاری ،تشریح و
دفاع از موضوع اصلی یادداشت کنید.
 oتصویر را متوقف و بخشهایی را بازپخش کنید :شاید متوقف کردن تصویر یا پخش دوبارۀ آن
در بعضی مقاطع برای نوشتن یادداشتهای اضافی ،مرور مفاهیم دشوار و یا بحث روی نکات
مورد عالقه مفید باشد.
• بعد از مشاهدۀ درس
 oسواالتی برای مرور :به این سواالت در جاهای خالی جواب دهید .بهتر است به جای اینکه به
صورت گروهی به آنها پاسخ دهید ،به صورت انفرادی انجام دهید.
 oسواالت کاربردی :سواالت کاربردی برای تکالیف یا موضوع بحث گروهی مناسب هستند .تکالیف
نوشتنی بهتر است برای هر سوال و جواب از یک صفحه بیشتر نشود.
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راهنمای مطالعه
حکمت نبوتی هوشع :درس ۱
مقدمهای بر هوشع

مقدمه

زمینه
کتاب هوشع به دو زمینة تاریخی به همپیوسته میپردازد:
• «آن جهان»  -دربرگیرندۀ دهههای خدمت نبوتی هوشع است که مکاشفات االهی را از خدا
دریافت و منتقل کرد.

• «جهان آنها»  -زمانی بعدتر در زندگی هوشع که برخی از نبوتهای خویش را برگزید و نوشت
تا بر زندگی آنانی که نخست کتاب او را دریافت کردند ،تاثیر بگذارد.

نبی
در سال  ۹۳۰ق .م .پادشاهی متحد داوود و سلیمان به دو پادشاهی تقسیم شد:
• پادشاهی اسرائیل (شمال)
• پادشاهی یهودا (جنوب)

هوشع خدمت خود را بر اتفاقات مربوط به قوم خدا و امپراتوری آشور متمرکز کرد.
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یادداشت

حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

خدمت هوشع در حکومت شمالی اسرائیل ،تقریبا دویست سال پس از جدایی اسرائیل از یهودا آغاز شد.

هوشع به عنوان نبی خدا ،شاهد بود که چطور راهبران و کاهنان اسرائیل:
• پادشاهی خود را از خدا دور کردند
• به اتحاد با دیگر ملل و خدایان دروغین آنها اتکا کردند
• پرستش خدای خود را به آئینهای مذهبیای آمیختند که با مستی ،اعمال جنسی شهوتبرانگیز
و بتپرستی همراه بود

هوشع نبوت کرد که خدا قرار بود به وسیلة امپراتوری آشور ،حکومت اسرائیل را مورد تنبیه قرار دهد.

زمان
خدمت هوشع در ایام پادشاهی عزیا در یهودا و یربعام دوم در اسرائیل آغاز شد (.)۱ :۱
• عزیا (عَزریا) در سالهای  ۷۹۲تا  ۷۴۰ق .م .در یهودا حکمرانی کرد.
• یربعام دوم تقریبا از  ۷۹۳تا  ۷۵۳ق .م .سلطنت کرد.

خدمت هوشع در حدود  ۷۶۰ق .م .آغاز شد.

هوشع در طول سلطنت عُزیا ،یوتام و آحاز که همگی پادشاهان یهودا بودند خدمت کرد و در زمان حکمرانی
حزقیا به آن خاتمه داد (.)۱ :۱
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به نظر میآید که خاتمة خدمت هوشع زمانی قبل از  ۶۸۶ق .م .اتفاق افتاده باشد.

مکان
اشاره به نام یربعام دوم ،نشانگر دو حقیقت در رابطه با مکان هوشع است (:)۱:۱
• خدمت هوشع به جای یهودا ،در پادشاهی اسرائیل آغاز شده است.
 oگویشِ زبان عبری کتاب قویا نشان میدهد که هوشع از بومیان پادشاهی شمالی بوده
است.
 oاکثر نبوتهای کتاب هوشع به جای یهودا بیشتر بر اسرائیل تمرکز دارند.
• هوشع  ۱ :۱که تنها به یربعام دوم اشاره و شش پادشاه دیگر پادشاهی شمالی را که در طول
زندگی هوشع زندگی میکردند حذف میکند.
این احتمال وجود دارد که هوشع نزدیک پایان سلطنت یربعام دوم ،در سال  ۷۵۳ق .م .به یهودا
مهاجرت کرد.

شرایط
در اوایل خدمت هوشع ،پادشاه ،کاهنان ،و ثروتمندان اسرائیل:
• خدایان دروغین سایر ملل را میپرستیدند
• کشور را از خشونت پر کردند
• پسران خانوادههای فقیر را مجبور به خدمت در ارتش منحرف خود کردند
• به زنان و دختران خانوادههای بیبضاعت فشار وارد میکردند تا در مراکز پرستش آنها ،فاحشهگری
کنند
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با این وجود ،همة رهبران مدعی بودند که به خدا وفادارند و خدا آنچه انجام میدهند را تایید میکند.

مدتها قبل موسی اخطار داده بود که خدا اینگونه سرکشیها را برای همیشه تحمل نخواهد کرد و از ملل
شریر و ظالم بیایمان برای تادیب آنان استفاده خواهد کرد.

هوشع بعدها در یهودا نیز با اوضاع مشابهی روبرو شد .راهبران یهودا:
• با سایر ملل پیمان اتحاد بستند
• با دیگران با ظلم و بیعدالتی رفتار کردند
• جوانان خود را مجبور کردند در نبردهای احمقانه بجنگند
• مردم را تشویق به بتپرستی حتی در اورشلیم کردند

خدا به هوشع نشان داد که مردم یهودا نیز به زانو در آورده خواهند شد.

«داوری آشور»:
• دورۀ مشکالتی که هوشع دربارۀ آنها پیشگویی کرده بود
• زمانی که وسیلة اصلی تادیب خدا ،امپراتوری آشور بود (از حدود  ۶۱۲-۷۴۴ق .م).
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محتوای کتاب هوشع ،خدمت نبوتی او را بر سه واقعة اصلی متمرکز میکند که در طول دورۀ داوری آشور
رخ داد:
•  ۷۴۴ق .م - .تِغْلَتْفَالسَر سوم پادشاه آشور شد و اقتدار خود بر اسرائیل و یهودا را اعالم کرد
 oدر اسرائیل:
▪ یربعام دوم اسرائیل را به اوج کامیابی رسانید ،اما او ،کاهنان و سایر راهبران با
ترویج بتپرستی و بیعدالتی عدم وفاداری خود به خدا را اثبات کردند.
▪ هوشع دربارۀ لعنتهای خدا که از طریق امپراتوری آشور میآمد ،هشدار داد.
 oدر یهودا:
▪ عزیا پادشاهی درستکار بود که فقط خدا را پرستش کرد.
▪ خدا در این زمان هیچ اتهامی علیه یهودا وارد نکرد و هیچ هشداری علیه یهودا
دربارۀ لعنتها نداد.
•  ۷۳۲ق .م – .اولین حملة عمدۀ آشور به اسرائیل
نبوتهای اولیه:
 oدر اسرائیل:
▪ مناحیم و فقحیای پادشاه:
 بتپرستی و بیعدالتی را ترویج کردند
 برای امنیتشان بر عهد دوستی پادشاهی آشور تکیه کردند
 خدایان آشور را تایید کردند
▪ هوشع هشدار داد که خدا از طریق تجاوز آشوریان بالیا را بر سر اسرائیل
خواهد ریخت.
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 oدر یهودا:
▪ عزیا و پسر او یوتام به عنوان پادشاهانی عادل در یهودا سلطنت میکردند ،نه
خود بتپرستی کردند و نه آن را تایید کردند.
▪ هوشع هنوز هیچ هشداری علیه یهودا نداده بود.
نبوتهای بعدی:
 oدر اسرائیل:
▪ فقح پادشاه:
 به بتپرستی و بیعدالتی ادامه داد
 سعی کرد که خود را از طریق اتحادی با سوریه از خراج سنگینی که
به آشور میپرداخت رها کند («ائتالف سوری – آشوری»)
 به یهودا حمله کردند و کوشید که یهودا را نیز مجبور به پیوستن به
شورش خود علیه آشور کند
▪ هوشع نبوت کرد که خدا به خاطر این حمله ،لعنتهایی علیه اسرائیل خواهد
فرستاد.

در  ۷۳۲ق .م .تِغْلَتْفَالسَر سوم پادشاهی سوریه را نابود و حکومت اسرائیل را مطیع خود کرد.
 oدر یهودا:
▪ درست قبل از حملة ائتالف سوری – اسرائیلی به یهودا ،آحاز بر تخت سلطنت
نشست .او:
 خدا را رد کرد و به ترویج بتپرستی و بیعدالتی پرداخت
 برای درخواست کمک رو به خدا نکرد
 در جستجوی اتحادی با آشوریان و خدا آنها بر آمد
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▪ هوشع نبوت کرد که تنبیهات خدا علیه یهودا نیز خواهد آمد.

•  ۷۲۲ق .م – .دومین حملة بزرگ آشور به پادشاهی اسرائیل که باعث سقوط آن شد
نبوتهای اولیه:
 oدر اسرائیل:
▪ هوشع پادشاه ،بتپرستی و ظلم و بیعدالتی را در اسرائیل دائمی کرد و به
آشوریان و خدایان آنها وفادار ماند.
▪ هوشع نبی به یهودا هشدار داد که تنبیهات خدا نسبت به آنان از طریق حملة
دوم آشوریان رخ خواهد داد.
 oدر یهودا:
▪ آحاز نیز بدین طریق به عهدشکنی با خدا ادامه داد:
 ترویج بتپرستی و ظلم
 اجتناب از اتکا بر خداوند
 اعتماد به اتحاد خود با آشوریان و خدایانشان
▪ هوشع دوباره به یهودا هشدار داد که تنبیهات خدا علیه آنها خواهد آمد.
نبوتهای بعدی:
 oدر اسرائیل:
▪ هوشع پادشاه:
 بتپرستی و ظلم را ترویج داد
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 به جای بازگشت به سوی خدا ،با مصر و خدایان مصریان
متحد شد
▪ هوشع پیشگویی کرد که این گناهان منجر به داوری خدا خواهد شد.

شلمناسر پنجم ،پسر تِغْلَتْفَالسَر سوم ،سامره را تصرف ،و هوشع پادشاه را مجبور به پرداخت مالیاتهای
سنگین کرد.

در  ۷۲۲ق .م .سارگن دوم پادشاه آشور ،سامره را به نابودی کامل کشاند و اکثر جمعیت اسرائیل را به تبعید
برد.

 oدر یهودا:
▪ آحاز و حزقیا با هم سلطنت میکردند .حزقیا:
 به همپیمانی پدرش با پادشاهی آشور ادامه داد
 او این پیمان دوستی را شکست ،اما به جای اتکا بر خداوند ،بر قدرت
ارتش خود ،شهرهای حصاردار خود و همپیمانی با مصر و خدایان
آنها تکیه کرد.
▪ هوشع بار دیگر اخطار داد که خدا یهودا را تنبیه خواهد نمود.
لعنتها سالها بعد از طریق حملة آشور به یهودا رسید.
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مقصود
خدا هوشع را خواند تا ملکوت او را به اقصای زمین برساند.

خدا اصول ملکوت خود را در پنج عهد اصلی تصویب کرده بود:
• با همة ملل (از طریق آدم و نوح)
• با قومی خاص (از طریق ابراهیم ،موسی ،داوود)

هر عهد یکی پس از دیگری بر اصول عهد قبلی بنا شده است.

هوشع به عنوان یک سفیر یا نمایندۀ خدا خدمت کرد که اعالمکنندۀ روش خدا برای به اجرا درآوردن اصول
این عهدها بود.

سه جنبة اساسی عهدهای خدا با قوم خویش:
• سخاوتمندی االهی
• مستلزم وفاداری انسان هستند
• پیامدها  -برکت در ازای اطاعت و لعنت در ازای بیاطاعتی.
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مقصود هوشع این بود که اعالم کند خدا چگونه میخواست جوانب عهدی سخاوت االهی ،وفاداری انسان،
و پیامدهای برکت و لعنت در ارتباط با ظهور آشور در سال  ۷۴۴ق .م ،.حملة آشور در سال  ۷۳۲ق .م .و حملة آشور
در  ۷۲۲ق .م .را پیاده کند.

کتاب

هوشع کتاب خود را پس از سقوط پادشاهی اسرائیل در سال  ۷۲۲ق .م .به رشتة تحریر در آورد.

هوشع در خالل خدمت خود ،نبوتهای خود را نوشت تا حزقیا و سایر رهبران یهودا را به حکمتی رهنمون
کند که آنها در بحران حملة آشور به یهودا در  ۷۰۱ق .م .به آن نیاز داشتند.

زمان نگارش
محققان منتقد:
• بر این باورند که کتاب هوشع بارها مورد ویرایش اساسی قرار گرفته که خیلی دیر تمام شده است
– تا تبعید بابل و یا حتی پس از آن.
• معتقدند که تنها برخی از بخشهای این کتاب توسط خود هوشع نوشته شده است.
• استدالل میکنند که ویرایشگران ،مدتها پس از مرگ هوشع ،مطالب خود را به متن این کتاب
اضافه کردهاند.
• دریافت مکاشفات ماوراءالطبیعی دربارۀ آینده توسط هوشع از خدا را انکار میکنند.
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اوانجلیکالها:
• به الهام ماوراالطبیعة نبوت هوشع ایمان دارند.
• تایید میکنند که محتوای کتاب هوشع در واقع در برگیرندۀ همة آن پیغامی است که خود او از
خدا دریافت نمود.
• معموال تاریخ زودتری برای تکمیل کتاب ارائه میدهند.

هوشع  ۱ :۱با اشاره به حزقیا به عنوان پادشاه یهودا ،زودترین تاریخ ممکن برای اتمام کتاب را ارائه میدهد.

زودترین تاریخ احتمالی برای اتمام کتاب هوشع ،دوران سلطنت حزقیا است که در  ۷۱۵ق .م .آغاز و در
 ۶۸۶ق .م .به پایان رسیده است.

دیرترین تاریخ احتمالی برای نگارش کتاب هوشع را میتوان دوران پیش از مرگ او دانست که احتماال
اواخر سلطنت حزقیا بوده است.

احتماال هوشع از شاگردان خود برای نوشتن این کتاب استفاده کرد:
•  – ۹-۲ :۱شرح حال (این متن به هوشع با ضمیر سوم شخص اشاره میکند« ،هوشع چنین
گفت» ،یا «هوشع چنین کرد)».
•  – ۳-۱ :۳خویشنامه یا اتوبیوگرافی (در این بخش همة فعالیتهای هوشع به صورت اول شخص
تعریف شدهاند« :خداوند مرا گفت» ،یا «من انجام دادم)».
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در کالم خدا هیچ شواهدی مبنی بر اینکه شاگردان هوشع کالم او را ویرایش و یا پس از مرگ او مطالبی
تازه به آن اضافه کردهاند ،در دست نیست.

این کتاب در زمانی قبل از  ۶۸۶ق .م ،.یا زمانی که قطعا هوشع در حیات نبود ،تکمیل شده است.

محل نگارش
هوشع احتماال در اواخر سلطنت یربعام دوم به یهودا مهاجرت کرد.

با اشاره به پادشاهان یهودا در وهلة اول ،هوشع عمدا نشان میدهد که او کتاب خود را تحت اقتدار سلسلة
داوود در یهودا نوشت (.)۱ :۱

موقعیت نگارش
وقتی هوشع کتاب خود را نوشت ،یهودا با تهدیداتی از سوی مملکت آشور روبرو بود.
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در سال  ۷۰۱ق .م .در حین سلطنت حزقیا ،سنحاریب ،پادشاه آشور به یهودا حمله کرد.

وقایع مربوط به حملة سنحاریب:
• حزقیا اصالحاتی در یهودا ایجاد کرد و دور آن حصار کشید.
• حزقیا از پرداخت مالیات به سنحاریب اجتناب کرد.
• حزقیا به جای طلب کمک از خدا برای حفظ امنیت ،با مصر و خدایان آنان پیمان دوستی بست.
• سنحاریب با حمله به یهودا ،شهرها و دهکدههای بسیاری را تخریب کرد و حتی اورشلیم را تحت
محاصرۀ خود در آورد.
• حزقیا نزد خدا دعا کرد و اشعیای نبی به او اطمینان داد که خدا او را نجات خواهد بخشید (دوم
پادشاهان .)۱۸-۱۷ :۲۰
• حزقیا توبه نکرد؛ بلکه فقط با آسودگی خاطر پاسخ داد که داوری در زمان او اتفاق نخواهد افتاد.

عدم وفاداری حزقیا نسبت به خدا احتماال انگیزۀ هوشع برای نگارش کتابش شد.

ممکن است که هوشع کتاب خود را در این زمانها نوشته باشد:
• قبل از رهایی اورشلیم از دست سنحاریب

• درست پس از رهایی اورشلیم
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هوشع کتاب خود را نوشت تا بحرانهای قبل یا بعد از رهایی اورشلیم از سنحاریب را مورد خطاب قرار
دهد.

مقصود نگارش
هوشع از مخاطبین اصلی خود در یهودا درخواست کرد که با ایمان به اینکه «همة راههای خداوند راست
است»« ،حکیم» و «تمییزدهنده» باشند.

دعوت پایانی هوشع به حکمت احتماال خطاب مستقیم به حزقیا و مردان حکیم و خداترس اوست.

کتاب هوشع رهبران یهودا را میخواند تا در شرایط سختی که به خاطر حملة سنحاریب با آن روبرو بودند،
از آنچه خدا در طول خدمت هوشع مکشوف کرده بود ،حکمت حاصل کنند.

کتاب هوشع تنها مجموعهای از برخی پیشگوییهای مربوط به آینده نیست ،بلکه هدف اصلی هوشع این
بود که رهبران یهودا در زمان حزقیا را بخواند تا از راههای حکیمانة خدا پیروی کنند.
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محتوا و ساختار
هوشع حدود شصت سال از خدا مکاشفات دریافت کرد.

خدا همة مکاشفات را یکباره به هوشع نداد ،بلکه این مکاشفات را در سه دورۀ روی کار آمدن امپراتوری
آشور در سال  ۷۴۴ق .م.؛ حملة آشوریان در سال  ۷۳۲ق .م.؛ و حملة آشوریان در  ۷۲۲ق .م .بر هوشع
مکشوف کرد.

دیدگاههای نبوتی هوشع تغییر میکنند چون او به شرایط مختلفی اشاره میکند.

هوشع نبوتهای خود را به شکل موضوعی مرتب کرد:
•  - ۱ :۱عنوان این کتاب است و برای معرفی کامل جدول زمانی خدمت هوشع طراحی شده بود.
•  - ۹ :۱۴خاتمهای که مقصود هوشع از نگارش این کتاب را خالصه میکند.

بخش اصلی هوشع شامل سه قسمت بزرگ است که هر یک تاکیدات موضوعی منحصر به خود را داراست:
• داوری و امید ()۵ :۳-۲ :۱
نبوتهای اولیهای که هوشع در دوران سلطنت یربعام دوم دریافت کرد:
 oنبوتهایی که به ظهور امپراتوری آشور در  ۷۴۴ق .م .اشاره میکنند.
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 oارائهدهندۀ دیدگاههای متعادل بین داوریای که خدا درصدد بود بر قوم خود اعمال کند
و برکاتی که آنها در آینده قرار بود دریافت کنند.
• پردهبرداری از داوری ()۹ :۹-۱ :۴
شامل نبوتهایی است که هوشع در اواخر عمر خود دریافت کرد:
 oنبوتهایی دربارۀ حملة آشور در سال  ۷۳۲ق .م .و حملة بعدی آنان در  ۷۲۲ق .م.
 oنیز این نکته را برجسته میکنند که شدت داوری خدا چگونه در طول این فصول از
خدمت هوشع افزایش یافت.
• پردهبرداری از امید ()۸ :۱۴-۱۰ :۹
شامل نبوتهایی است که هوشع در اواخر عمر خود دریافت کرد:
 oشامل مکاشفاتی است که هوشع دربارۀ دو حملة آشور در سالهای  ۷۳۲ق .م .و ۷۲۲
ق .م .دریافت کرد.
 oتوجه خاصی به امیدی شده است که خدا برای آیندۀ قوم خود آشکار کرد.

این ترتیب موضوعی مانند کلیدی عمل میکند که حکمتی که هوشع در نظر داشت به مخاطبین اصلی
خود در زمان حکومت حزقیا منتقل کند را میگشایند.

داوری و امید۵ :۳-۲ :۱ ،
این فصول اولیه:
• با دقت ،تعادلی بین لعنتهایی که بر قوم خدا خواهد آمد و برکات پس از آن ایجاد میکند.
• در برگیرندۀ خدمت یوشع در دوران یربعام دوم است؛ زمانی که خدا بر هوشع مکشوف کرد که
امپراتوری آشور به عنوان ابر قدرت در سال  ۷۴۴ق .م .روی کار خواهد آمد.
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حقایق مربوط به اولین مرحلة خدمت هوشع:
• زمان «نخستین باری که خداوند با هوشع سخن گفت» (.)۲ :۱
• توجه را به این نکته جلب میکند که وقتی اسرائیل اوقاتی پر از سعادت و کامیابی داشت ،در
بتپرستی و بیعدالتی افتاد.
• نشان داد که خدا مصمم است تا بالیایی را از طریق تسلط آشوریان بر اسرائیل ،بر آنها بریزد.
• مصادف با ایامی که عزیا به عنوان یک پادشاه عادل در یهودا سلطنت میکرد ،دیدگاهی مطبوع
نسبت به یهودا دارد (۱۱ ،۷-۶ :۱؛ .)۵ :۳

تجربیات اولیة خانوادگی۱ :۲-۲ :۱ ،

• داستان خانوادگی ()۹-۲ :۱

خدا به هوشع فرمان میدهد که با زنی به نام جومر که یکی از فاحشههای معبد بتپرستان بود
ازدواج کند.

خدا به هوشع میگوید نامهایی بر فرزندانش بگذارد که هر یک از این نامها سمبل داوری
قریبالوقوع خدا علیه اسرائیل بود.

• نبوتهای امیدبخش ()۱ :۲-۱۰ :۱
همچنان آیندۀ پر برکتی در انتظار نوادگان اسباط اسرائیل بود (.)۱۰ :۱

-17جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

یادداشت

حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

شکایتنامة خدا۲۳-۲ :۲ ،
مکاشفهای ارائه داده است که منعکسکنندۀ تبادل نظری قانونی در دادگاه آسمانی است.

برخی از این مکاشفات با عنوان «شکایتنامه» نامیده شدهاند چون آنها توصیف نسبتا کاملی از اقدامات
دادگاه خدا به دست میدهند .این مکاشفات:
• خدا را نشسته بر تخت خود به تصویر میکشند.
• حضور احضارشدگان در دادگاه را شرح میدهند.
• اتهامات علیه شخص مقصر و صحبتها با فرد مجرم را گزارش میدهند.
• رأی داوری را اعالم میکنند.

خدا مردم اسرائیل را احضار میکند تا به شکایتنامهای آسمانی که او بر علیه رهبرانشان در سامره ترتیب
داده است وارد شوند.

در سراسر این شکایتنامه ،خدا به راههایی اشاره میکند که رفتار اسرائیل به رفتار جومر ،همسر هوشع
شباهت دارد:
• جومر نسبت به هوشع وفادار نبود و موجب محنت فرزندانش شد.
• رهبران اسرائیل نسبت به خدا وفادار نبودند و موجب محنت پادشاهی اسرائیل شدند.

خدا پادشاهی اسرائیل را در اثر عهدشکنی به رنج و لعنت محکوم کرد.
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پس از یک زمان داوری ،خدا اسرائیل را دوباره به سوی خود بر میگرداند و به آنها رحمت نشان میداد.

تجربة خانوادگی اخیر۵-۱ :۳ ،

• داستان خانوادگی ()۳-۱ :۳

جومر دوباره به زندگی گذشتة خود به عنوان فاحشة معبد باز میگردد.

خدا به هوشع فرمان میدهد که دوباره به او محبت نشان دهد .بنابراین ،هوشع جومر را میخرد
و به خانه بر میگرداند.

• نبوتهای امیدبخش ()۵ ،۴ :۳
اسرائیل برای مدتی متحمل سختی میشد ،اما خدا دوباره اسرائیل را برکت میداد.

در زمانی که کتاب هوشع نوشته شد ،پادشاهی شمالی سقوط کرده بود ،اما این داوری منجر به برکات آینده
از سوی خدا میشد.

پردهبرداری از داوری ۷ :۵-۱ :۴ ،
این متون شامل مکاشفاتی هستند که هوشع طی دورانی طوالنی دریافت کرد و بر راههایی تمرکز میکند
که خدای بالیای خود را علیه اسرائیل و یهودا در طول این دهههای خدمت هوشع اعمال کرد.
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شکایتنامههای خدا۷ :۵-۱ :۴ ،

• اولین شکایت ()۱۹-۱ :۴

خدا با آگاهی بخشیدن به هوشع از تبادل نظری قانونی در دادگاه آسمانی ،نقشة خود را بر او
مکشوف میکند.

این یکی از اولین نبوتهای هوشع دربارۀ حملة آشور در سال  ۷۳۲ق .م .بود.

در اسرائیل:
 oمناحیم و فقحیا به ترویج بتپرستی و بیعدالتی ادامه دادند و پیمان دوستی خود با
آشوریان و خدایان آنها را محکمتر کردند.
 oخدا اعالم میکند که او به وسیلة حملة سخت آشوریان آنان را تنبیه خواهد کرد.

در یهودا:
 oخدا تمایزی قوی بین شرایط اسرائیل و شرایط یهودا قائل میشود (.)۱۵ :۴
 oعزیا و یوتام به عنوان پادشاهانی عادل حکومت میکردند و خدا هیچ بالیی علیه یهودا
اعالم نکرد.
• شکایتنامة بعدی ()۷-۱ :۵
خدا مجرم را به دادگاه احضار میکند و اعالم میکند که هدف از این احضار «داوری» است
(.)۱ :۵( )mishpat
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این نبوت به زمانی بر میگردد که در حالیکه حملة آشور در  ۷۳۲ق .م .نزدیکتر میشد ،هوشع
نبوتهای اخیر خود را دریافت و منتقل کرده بود.
در اسرائیل:
 oسرشناسان اسرائیل بر مردم مصفه و تابور ستم کردند (مناطق تحت کنترل اسرائیل تا
 ۷۳۲ق .م.)۱ :۵( ).
 oاسرائیل بیهوده از تِغْلَتْفَالسَر سوم تقاضای کمک کرد « -پادشاه بزرگ» (.)۱۳ :۵
 oفقحیای پادشاه ائتالف سوری-اسرائیلی را ایجاد کرد.
 oخدا هشدار داد که بالیا علیه اسرائیل از طریق حملة ویرانگر آشوریان خواهند آمد.
در یهودا:
 oآحاز به ترویج بتپرستی و بیعدالتی در یهودا پرداخت ،و اتحادی با آشوریان و خدایان
آنها برقرار کرد.
 oخدا برای اولین بار یهودا را به بالیا تهدید میکند (.)۵ :۵

ندای هشدار خدا۹ :۹-۸ :۵ ،
خدا با اشاره به عمل دمیدن درون یک شاخ توخالی قوچ (شوفار) یا شیپوری نقرهای (چاتساوتسرا) اعالم
جنگ کرد.
• اولین ندای هشدار ()۱۶ :۷-۸ :۵
این ندا مربوط به نبوتهای اولیة هوشع در ارتباط با حملة اول آشور در سال  ۷۲۲ق .م .است.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

در اسرائیل:
 oاسرائیل تحت ظلم و ستم آشوریان خرد و شکسته شده بود (.)۱۱ :۵
 oاسرائیل «دریده» و «مجروح شده بود (.)۱ :۶
 oخدا اسرائیل را به طلب کمک از مصر و آشور متهم کرد (.)۱۱ :۷
 oآشوریان پس از پیروزی بر اسرائیل در سال  ۷۳۲ق .م .هوشع پادشاه را در اسرائیل بر
تخت پادشاهی قرار دادند .هوشع پادشاه:
▪ به ظلم و بتپرستی ادامه داد
▪ در پیمان دوستی خود با آشور وفادار ماند
▪ بعدا با روی آوردن به مصریان ،کوشید خود را از سلطة آشوریان آزاد کند
 oهوشع هشدار داد که بالیای بیشتری از سوی خدا با حملة ویرانگر آشور در  ۷۲۲ق .م.
در راه است.

در یهودا:
 oآحاز پادشاه:
▪ یهودا را به بتپرستی و بیعدالتی کشاند
▪ امنیت خود را در پیمان دوستیاش با آشور و خدایان آنها میجُست

 oخدا یهودا را به انهدام به دست آشور لعنت کرد (.)۱۱ ،۴ :۶ ،۱۴-۱۰ :۵
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

• دومین ندای هشدار ()۹ :۹-۱ :۸
محتوای متن این قسمت کامال نشان میدهد همچنانکه حملة آشور در  ۷۲۲ق .م .نزدیک میشد،
در میان نبوتهای اخیر هوشع بوده است.

در اسرائیل:
 oهوشع ،پادشاه اسرائیل به ترویج بتپرستی و بیعدالتی ،و تکیه بر پیمان دوستی خود
با مصر ادامه داد.
 oهوشع نبی دربارۀ بالیای قریبالوقوع خدا هشدار داد (.)۳ :۹
 oدر  ۷۲۲ق .م .سرگن دوم ،پادشاه جدید آشور ،سامره را ویران کرد و به پادشاهی اسرائیل
پایان بخشید.
در یهودا:
 oدر طول سالهای آخر پادشاهی اسرائیل ،آحاز و حزقیا در یهودا سلطنت میکردند.
 oحزقیا سعی در دور نگاه داشتن یهودا از بتپرستی و بیعدالتی آحاز داشت ،اما همچنین:
▪ برای مقاومت در برابر آشور به قدرت خودش اتکا کرد.
▪ با مصر و خدایان آنها عهد دوستی بست.
 oخدا اعالم کرد یهودا حتی با بالیای سختتری از طریق آشور روبرو خواهد شد (.)۱۴ :۸
 oدر  ۷۰۱ق .م .سنحاریب به یهودا حمله کرد ،اکثر شهرهای آن را به نابودی کشاند و
اورشلیم را به محاصره در آورد.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

این نبوتها نه تنها توضیح میدادند که چرا خدا پادشاهی اسرائیل را نابود کرد ،بلکه توضیح میدادند چرا
خدا آشوریان را با آنچنان قدرت ویرانگرانهای علیه یهودا فرستاد.

پردهبرداری از امید۸ :۱۴-۱۰ :۹ ،
این بخش تاکید میکند که قوم خدا چگونه میتوانند حتی پس از تحمل رنج و سختی شدید حاصل از
مجازات ،همچنان به برکات خدا امیدوار باشند.

در هر بخش اصلی خدا اسرائیل را با چیزی مقایسه میکند:
• میوه ()۱۲-۱۰ :۹
• نخل کاشتهشده ()۱۷-۱۳ :۹
• تاک برومند ()۱۰-۱ :۱۰
• گوسالة تربیتشده ()۱۵-۱۱ :۱۰
• پسر محبوب ()۸ :۱۴-۱ :۱۱

میوه۱۲-۹ :۹ ،
به نظر میرسد که این بخش همزمان با مکاشفههای اولیة دیگر دربارۀ حملة آشوریان در سال  ۷۳۲ق .م.
بر هوشع مکشوف شد.

در اسرائیل:
 oخدا در شُرُف آن بود که جالل اسرائیل را محو کند (.)۱۱ :۹
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

 oخدا از این حمله در نبوتهای پیشین هوشع دربارۀ حملة  ۷۳۲ق .م .خبر داده بود (.)۷ :۴

در یهودا:
 oعزیا و یوتام به عنوان پادشاهان عادل سلطنت کردند و خدا از هیچ مجازاتی برای یهودا در این
دوره صحبت نمیکند.

خدا در این آیه از گناهان اسرائیل صحبت میکند اما مقایسة مثبت او بین اسرائیل و انگور و انجیر قوم خدا
را مطمئن کرد که هنوز این امید وجود دارد که در آینده به برکات او برگردند (.)۱۰ :۹

نخل کاشتهشده۱۷-۱۳ :۹ ،
توصیف هوشع از اسرائیل در اینجا با وضعیت اسرائیل در زمانی که او نبوتهای دربارۀ حملة آشور در ۷۳۲
ق .م .را دریافت کرد سازگار است.

در یهودا:
 oدر این متن هیچ اشارهای به یهودا نیست ،بنابراین به احتمال قوی هوشع قبل از اینکه آحاز یهودا
را از خدا دور کند ،آن را دریافت کرد.
در اسرائیل:
 oخدا اسرائیل را با کشتار فرزندانشان تهدید کرد ،اما در عین حال به یاد میآورد که چطور اسرائیل
«مانند نخل خرما در جای باصفا» محبوب او بود (.)۱۳ :۹
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

خاطرۀ خوب خدا از اسرائیل ،نشان میداد که همچنان به برکات خدا در آینده برای اسرائیل امید هست.

تاک برومند۱۰-۱ :۱۰ ،
این قسمت به دورانی بر میگردد که هوشع نبوتهای مربوط به حملة آشور در سال  ۷۳۲ق .م .را دریافت
کرد.

در اسرائیل:
 oثروت مراکز پرستش اسرائیل به عنوان «خراج به پادشاه بزرگ» داده خواهد شد ()۶ :۱۰
« oپادشاه بزرگ»  -تِغتْلَتْفَالسَر سوم  -حملة  ۷۳۲ق .م .را فرماندهی کرد.
در یهودا:
 oاشارهای به یهودا نشده است که این شاید نشان دهد آحاز هنوز یهودا را به سوی فساد رهبری
نکرده بود.

حتی در داوری ،خدا اسرائیل را همانند تاکی برومند به یاد میآورد ،و این امید به برکات خدا در آینده را
همراه داشت.

گوسالة تربیتشده۱۵-۱۱ :۱۰ ،
شاید این بخش همزمان با دریافت نبوتها دربارۀ حملة آشور در  ۷۲۲ق .م .باشد.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

در اسرائیل:
 oهوشع پادشاه ،اسرائیل را به بتپرستی بیعدالتی کشاند و به جای تکیه بر خدا برای حفظ امنیت
خود ،بر پیماناش با آشور و خدایان آنان تکیه کرد.
 oخدا هشدار داد که بالیایی بر اسرائیل نازل خواهد کرد.
در یهودا:
 oآحاز بتپرستی و بیعدالتی را در سراسر یهودا ترویج کرد.
 oخدا به طور مختصر ،یهودا را به بالیا تهدید کرد (.)۱۲ ،۱۱ :۱۰

فارغ از داوریای که در راه بود ،خدا هنوز از اسرائیل به عنوان « گوسالة آموختهشده ...که کوفتن خرمن را
دوست میدارد» یاد میکرد .و یادآوری مثبت خدا از اسرائیل ،دلیلی برای امید به برکات آینده بود.

طفل محبوب۸ :۱۴-۱ :۱۱ ،
این بخش حاوی نبوتهایی است که هوشع همزمان با نبوت دربارۀ آشور در سال  ۷۲۲ق .م .دریافت کرد.

در اسرائیل:
 oهوشع پادشاه به ترویج بتپرستی و بیعدالتی ادامه میداد و سعی کرد از طریق اتحاد با مصر،
خود را از بند آشور رها کند.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

 oخدا به طور خاص به این اتحاد اشاره کرد و گفت که اسرائیل «به زمین مصر نخواهد برگشت،
اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد» (.)۵ :۱۱

در یهودا:
 oحزقیا به جای طلب یاری از خدا ،بر قدرت خود و بر اتحاد با مصر تکیه کرد (.)۶-۲ :۱۲ ،۱۲ :۱۱
 oیهودا از طریق حملة سنحاریب در سال  ۷۰۱ق .م  .متحمل داوری خدا شد.

با اینکه خدا داوری را اعالم میکند ،اما هنوز به اسرائیل همچون پسر محبوب خود نگاه میکرد .و محبت
او دلیل امید به برکات آیندۀ اسرائیل بود (.)۱ :۱۱

هوشع این بخش را نوشت تا با سقوط اسرائیل توسط آشور و به تبعید رفتن ساکنان آن ،به رهبران یهودا
درس حکمت بیاموزد.

داوری پایان داستان اسرائیل نبود ،زیرا خدا هیچگاه فراموش نکرد که چقدر آنها محبوب او بودند.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

نتیجهگیری
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

سواالتی برای مرور
 .۱از هوشع  ۱ :۱چه نتایجی میتوانیم دربارۀ زمانی که هوشع نبی خدمت خود را آغاز کرد و پایان داد
استخراج کنیم؟

 .۲عواملی که در هوشع  ۱ :۱آشکار شدهاند و به ما در تشخیص محل خدمت هوشع کمک میکنند را
فهرست کنید و توضیح دهید.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

 .۳شرایط عمومیای که در اسرائیل و بعد در یهودا وجود داشت را توضیح بدهید که هوشع را ترغیب کرد
تا این نبوتها را از طرف خدا به گوش مردم برساند.

 .۴خط زمانیای را ترسیم کنید که سه تاریخ اصلی داوری توسط آشور را نشان که در این درس به آنها
پرداختیم .مختصرا ،شرایط حول هر یک از رخدادهای روی خط زمانی را توضیح بدهید.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

 .۵چه اصول ثابتی را در همة عهدهای خدا با قوم او میبینیم؟ به عنوان نبی عهدهای خدا ،هدف اصلی
خدمت نبوت هوشع چه بود؟

 .۶مقدمترین و متاخرترین تاریخهای احتمالی برای نگارش کتاب هوشع چیستند؟ چه شواهدی برای
پشتیبانی از این تاریخها در دست داریم؟
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

 .۷هوشع  ۱ :۱چه چیزی به ما دربارۀ مکانی که هوشع این کتاب را نوشت میگوید؟

 . ۸شرایط یهودا تحت سلطنت حزقیای پادشاه در زمان نگارش هوشع را تشریح کنید .رخدادهای پیرامون
حملة سنحاریب در  ۷۰۱ق .م .را نیز در پاسخ خود لحاظ کنید.
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

 .۹هدف هوشع از نگارش کتاب خود در زمان پادشاهی حزقیا چه بود؟

 .۱۰هوشع در نخستین بخش کتاب خود ( )۵ :۳-۲ :۱نبوتهایی ارائه داد که بر داوری و امید متمرکز
بودند .هوشع چه زمانی برای نخستین بار این نبوتها را دریافت و اعالم کرد؟ چطور میدانیم این زمانی است که
هوشع این مکاشفات را دریافت کرد؟
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حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

 .۱۱هوشع در دومین بخش از کتاب خود ( )۹ :۹-۱ :۴نبوتهایی ارائه داد که از داوری خدا پردهبرداری
میکردند .شرایطی که باعث شکایتنامههای پیشین و پسین خدا در این بخش شدند را تشریح کنید .پادشاهان
اسرائیل و یهودا چگونه ندای هشدار اول و دوم خدا را برانگیختند؟

 .۱۲هوشع در سومین بخش کتاب خود ( )۸ :۱۴-۱۰ :۹نبوتهایی ارائه داد که از امید از طرف خدا
پردهبرداری میکردند .پنج مقایسهای که خدا با اسرائیل در این بخش انجام داد چه هستند؟ الگوی سادۀ امیدی که
با هر مقایسه ظاهر میشود را تشریح کنید و توضیح بدهید که چطور هر مقایسه ،برای آینده به اسرائیل امید
میبخشید.

-35جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:
farsi.thirdmill.org

یادداشت

حکمت نبوتی هوشع :درس ۱

سواالت کاربردی
 .۱اعمال گناهآلود اسرائیل و یهودا مستقیما منجر به تنبیه جدی از سوی خدا شد .چطور خدا میتواند محبت
باشد و با این وجود اجازۀ نابودی قوم خود را بدهد؟
 .۲نبوتهای هوشع هشدار دادند که خدا بیوفایی آشکار قوم خود را که با ملتهای بتپرست متحد شده
بودند ،تحمل نخواهد کرد .ایمانداران امروزی از چه راههایی نسبت به خدا بیوفایی میکنند؟ این بیوفاییها چگونه
به اتحادهای خارجیای که در کتاب هوشع ایجاد شدند شباهت دارند؟
 .۳با چه اَشکالی از بتپرستی ،امروزه در فرهنگ و حتی کلیسای شما مدارا میشود؟ خدمت شما چگونه
باید این بتپرستیها را آشکار و به آزادی از آنها کمک کند؟
 .۴آیا مقام نبوت امروزه وجود دارد؟ اگر بله ،از چه طریق؟ اگر نه ،چرا؟
 .۵کلیسا در جهان امروز چه نقشهای نبوتیای هنوز باید ایفا کند؟
 .۶راهبران اسرائیل و یهودا مسئول گناهان جمعیای بودند که قومشان مرتکب میشدند .این موضوع چه
چیزی در مورد انواع مسئولیتی نشان میدهد که راهبران امروزی کلیسا دارند؟ به عنوان یک راهبر قوم خدا ،آیا این
مسئولیت به شما مربوط میشود؟ چرا بله و یا نه؟
 .۷فکر میکنید چرا خدا از مثال های زنده (به طور مثال ازدواج هوشع با جومر و نام فرزندانشان) برای
ارتباط با قوم خود استفاده کرد؟ بعضی از راههای ارتباطی مشابه این مَثَلها امروزه چه هستند که ما هم میتوانیم
استفاده کنیم؟
 .۸شکایتنامههای خدا در دادگاه آسمانی به ما دربارۀ نحوۀ اجرای عدالت از سوی خدا چه میگویند؟ نظام
قضایی در فرهنگ شما امروزه چگونه با این معیار عدالت مقایسه میشود؟
 .۹از روایت هوشع متوجه میشویم که خدا پیش از آنکه قوم خود را داوری کند ،مکررا به آنها هشدار
میدهد .این دربارۀ شخصیت خدا به شما چه میگوید؟
 .۱۰امروزه هر مسیحی چگونه از اعالم رسمی تبرئه توسط خدا ،در نتیجة مرگ و قیام مسیح بهره میبرد؟
 .۱۱آیا استفادۀ خدا از یک ملت خشن ،گناهکار و بتپرست برای تنبیه قومش به نظر شما درست است؟
پاسخ خود را توضیح دهید.
 .۱۲مهمترین نکتهای که از این درس آموختید چه بود؟
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