
صفنیانبی
میشود

640ق.م.

ارمیانبی
میشود

627ق.م.

حبقوقنبی
میشود

612ق.م.

یوشیایپادشاه
درجنگکشته

میشود
609ق.م.

دانیالبه
اسارتبرده

میشود
605ق.م.

حزقیالبه
اسارتبرده

میشود
597ق.م.

حزقیالدربابل
نبوتخودرا
آغازمیکند

593ق.م.

ارمــــیـا

آمارحیاتی:
هدف:

تشویقمردمبهاینکهازگناهان
خوددستبکشندوبهسویخدا

بازگشتکنند.
نویسنده:

ارمیا
مخاطبین:

یهودا)حکومتجنوبی(وپایتخت
آناورشلیم

تاریخنگارش:
دردورانخدمتارمیا،تقریبًااز

627تا586ق.م
محلرویدادها:

پنج سلطنت دوران در ارمیا
یوشیا، یعنی یهودا، آخر پادشاه
یهویاکین، یهویـاقیم، یهوآحاز،
میکـــرد. خدمت صدقــیا، و
بـه دوران ایـن در مملکـت
میرفت نابودی بهسوی سرعت
ق.م 586 ســال در عاقـبت و
به بابـلگـردید.)ر.ش. مغلوب
2پادشاهانفصلهای21تا25(.
صفنیاینبیقبلازارمیاخدمت
میکردوحبقوقباارمیاهمدوره

بود.
آیهکلیدی:

را تو خودت، گناه و »شرارت
کرد. خواهد مجازات و تنبیه
سرپیچی که دید خواهی آنگاه
چه او به بیاحترامی و خدا از

سرانجامبدیدارد«)19:2(.
شخصیتهایمهم:

فهرست )که یهودا پادشاهان
اسامیشاندرباالذکرشدهاست(،
نبوکدنصر عبدملک، باروک،

پادشاه،ورکابیون

قبیل از چیزهایی به تعاریف اکثر چیست؟ موفقیت
مقام به یافتن دست ثروت، کسب هدف، به رسیدن
میکنند. اشاره مردم نظر در بودن محترم و قدرت، و
افراد»موفق«زندگیخوبیدارندوازآنلذتمیبرند،
احترام آنها به همه تأمیناند، عاطفی و مالی لحاظ از
خود کار ثمره از و میکنند، تحسینشان و میگذارند
لذتمیبرند.افرادموفقرهبروصاحبنظرند،وبرای
دیگرانخطمشیتعیینمیکنند.سایرینازآنهاالگو
که میدانند موفق افراد دارند. توجه دستاوردهایشان و موفقیتها به و میگیرند،
بر گام اهدافشان به نیل جهت در نفس به اعتماد با و چیست هدفشان و هستند

میدارند.
ارمیامطابقاینمعیارهابههیچوجهفردموفقینبود.او40سالبهعنوانسخنگوی
خداخدمتکردوپیامخدارابهگوشمردمیهودارساند،اّماهیچکسبهگفتههای
اوگوشنداد.باشوروحرارتازآنانمیخواستکاریکنند،اّماهیچکسقدمی
برنمیداشت.وقطعًاازلحاظمادینیزموفقنبود.درفقربهسرمیبردوبهخاطراعالم
پیشگوییهایش،محرومیتهایشدیدیرامتحملشد.اورازندانیکردند)فصل37(،
بهچاهافکندند)فصل38(،وبرخالفمیلشبهمصربردند)فصل43(.همسایگان
)19:11-21(،خانواده)6:12(،کاهنانوانبیایدروغین)1:20و2(،دوستان)10:20(،
در ارمیا کردند. طرد را او همه و همه )23:36( پادشاهان و ،)8:26( شنوندگان
زندگییکهوتنهابود،پیغامهولناکخدارابهمردماعالممیکرد،باآنانازعهدو
پیمانیجدیدسخنمیگفت،وبهحالسرنوشتیکهدرانتظارسرزمینمحبوبشبود

میگریست.ازنظردنیا،ارمیاشخصموفقینبود.
نظر از موفقیت بود. تاریخ افراددرطول موفقترین از یکی ارمیا نظرخدا، از اما
خدامستلزماطاعتووفاداریاست.وارمیابهرغممخالفتهاوبهایسنگینیکه
میبایستبهاینعلتمیپرداخت،شجاعانهووفادارانهکالمخدارااعالمکرد.او
نسبتبهدعوتیکهداشتکاماًلمطیعبود.کتابارمیابادعوتاوبراینبوتآغاز
میشود.38فصلبعدیپیشگوییهاییاستدربارهاسرائیل)حکومتمتحد(ویهودا
)حکومتجنوبی(.ازفصل2تا20،مطالبکلیاستوتاریخگذارینشدهاست؛
امامطالبدرفصلهای21تا39جزئیودارایتاریخاست.موضوعاصلیپیامارمیا
خیلیسادهاست:»توبهکنیدوبهسویخدابازگردید،زیرادرغیراینصورتخدا
شمارامجازاتخواهدکرد.«اّمابعد،چونکهمردماینهشدارراجدینگرفتند،ارمیابه
پیشگوییدرموردخوِدواقعهنابودیاورشلیممیپردازدوویرانیاینشهرراتوصیف
میکند.شرحاینواقعههولناکرادرفصل39میخوانیم.فصلهای40تا44بهوقایع
پسازسقوطاورشلیماشارهدارد.وسرانجامکتابباپیشگوییهاییراجعبهاقوام

گوناگونپایانمییابد)فصلهای45تا52(.
بههنگاممطالعهکتابارمیا،سعیکنیدبادردورنجیکهاوبهخاطراعالمپیامخدا
متحملشدهمدردشوید،همصدابااوبرایکسانیکهحاضرنیستندبهحقیقتپاسخ



یهوداسقوطمیکند؛
اورشلیمویرانمیشود؛

خدمتارمیابهپایانمیرسد
586ق.م.

اولینگروهاز
تبعیدیهابهیهودا

بازمیگردند
537ق.م.

مکانهایمهم:
عناتوت،اورشلیم،رامه،مصر

جنبهخاص:
از است آمیزهای ارمیا کتاب
ارمیا بیوگرافی. و شعر، تاریخ،
اغلببرایبیانپیغامخودازنماد

استفادهمیکرد.

مثبتدهنددعاکنید،وازایمانوشجاعتاوسرمشقبگیرید.تصمیمبگیریدازدید
خداومطابقمعیارهایاوشخصموفقیباشید.

تقسیمبندیکلی:

الفـداوریخدابریهودا
)1:1تا45:5(

1ـخداارمیارافرامیخواند
گناهانش بهخاطر را یهودا ارمیا 2ـ

محکوممیکند
3ـارمیادرموردنابودیقومپیشگویی

میکند
4ـارمیارهبرانیهودارامتهممیسازد

5ـبهقوموعدهاحیادادهمیشود
6ـداوریموعودخدافرامیرسد

انبیایدروغین ارمیاگناهخیلیهارابهآنهانشانمیدهد:ازپادشاهانو
گرفتهتاکسانیکهدرمعبدبودندوآنانکهدرکناردروازهشهربهسر
میبردند.امابیتفاوتیمردمباعثگردیدارمیاازخودبپرسدکهآیاآنهمه
هشداروتمنابهراستیفایدهایداردیاخیر.اواغلبنومیدمیشدوگاهیهم
خشمگین.ابالغچنینپیامهایتاریکویأسآوریخطاببهآنمردمقطعًا
کارآسانینبود.مانیزوظیفهداریمخطاببهدنیایسقوطکردهاینخبررا
اعالمکنیمکهتمامکسانیکهبهراههایگناهآلودخودادامهمیدهند،به
مجازاتابدیخواهندرسید.درستاستکهمانیزشایدبامشاهدهبیتفاوتی
مردممأیوسودلسردشویم،امابایدهمچناندرموردعواقبگناهوراه
امیدیکهخداتعیینکرده،بامردمسخنبگوییمویکدملبفرونبندیم.
اگربخواهیمبهمردمتنهاآنچیزیرابگوییمکهدوستدارندبشنوند،

نسبتبهپیغامخداوفادارنبودهایم.

بـداوریخدابراقوامدیگر
)46:1تا52:34(

1ـپیشگوییدربارهاقوامبیگانه
2ـجزئیاتمربوطبهسقوطاورشلیم

بود، پیشگوییهایش از بسیاری تحقق شاهد خود حیات طول در ارمیا
بهویژهسقوطاورشلیم.تحققیافتناینپیشگوییوسایرپیشگوییهادر
مورداقوامبیگانه،نتیجهمستقیمگناهبود.اگرگناهیاعترافنشدهباقی
تابدیمهارگرددومردم بماند،خداآنراسختداوریخواهدکرد

بهسویاوبازگشتنمایند.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

اصالحاتیوشیایپادشاهباشکستمواجهگناه
شدزیراتوبهمردمسطحیبود.آنانهمچنان
بتها و دادند ادامه خود خودخواهیهای به
احکام همگی قوم رهبران پرستیدند. را
خداوارادهایراکهاوبرایمردمداشت،
را آنان گناهان تکتک ارمیا کردند. رد
داوری مورد در میشماَرد، بر فهرستوار
خداپیشگوییمیکند،وبهاصرارازمردم

میخواهدتوبهکنند.

یهودا سرزمین نابسامان اوضاع و مصائب
و خدا به نسبت مردم بیتوجهی نتیجه
نسبت وقتی نیز ما بود. او از نااطاعتیشان
بهگناهبیاعتناهستیموبههشدارهایخدا
توجهینداریم،بااینکاردرواقعمصیبتو

بدبختیرابهزندگیخودفرامیخوانیم.

بهعلتگناه،اورشلیمنابودشد،معبدویرانمجازات
برده بابل به گشته، اسیر قوم و گردید،
اسارت و نابودی مسؤول خوْد قومْ شدند.
خودبودند،زیرابهپیغامخداتوجهینکرده

بودند.

گناهیکهاعترافنشدهباشد،مجازاتکامل
تقصیر نباید داشت. خواهد پی در را الهی
گناهانخودرابهگردنکسیدیگربیندازیم،
بلکهخودماهستیمکهپیشازهرکسدیگر
درحضورخدامسؤولیموبایددرموردآنچه

درزندگیکردهایمبهاوحسابپسدهیم.

هیچخداخداوندهمهاست مقابل در او است. عادل خالق خدا
به ندارد نیازی و نیست مسؤول کس
و حکمت با او بدهد. پس حساب کسی
تحقق راستای در را مخلوقات تمام محبت
در را وقایع و میکند، هدایت نقشههایش
زمانموعودیکهخودمقررداشتهبهانجام

میرساند.اوخداوندهمهدنیااست.

ازآنجاکهخداقدرتومحبتیعظیمدارد،
تنهاوظیفهماایناستکهدربرابراقتدارش
بهجای میتوانیم آوریم. فرود تسلیم سر
برنامههاونقشههایخودمان،از از پیروی
ترتیب بدین و کنیم پیروی او نقشههای
رابطهمحبتآمیزیبااوداشتهباشیموازدل

وجانبهاوخدمتکنیم.

ارمیاپیشگوییکردکهپسازنابودیقوم،دلتازه
خداشبانیتازهیعنیمسیحموعودراخواهد
نوین، آیندهای بهسوی را آنان که فرستاد
عهدوپیمانیجدید،وروزیتازهوپرامید
رهنمونخواهدشد.مسیحموعوداینکاررا
ازطریقتبدیلدلگناهآلودآنانبهدلیکه
مملوازمحبتبهخدااست،انجامخواهدداد.

خداامروزهنیزدلقومخودراتازهمیسازد
وبدینگونهآنانرااحیامینماید.محبتاو
قادراستمشکالتیراکهبهعلتگناهایجاد
شده،بهطورکاملتغییردهد.مامیتوانیمبا
مسیح به کردن توکل خدا، داشتن دوست
براینجاتمان،وتوبهکردنازگناهانخود،

بهداشتنقلبیجدیدامیدوارباشیم.

خداخدمتوفادارانه به وفادارانه سال 40 مدت به ارمیا
او به مردم مدت این در کرد. خدمت
به و کردند، رد را او نمودند، بیاعتنایی
بخواهیم اگر رسانیدند. آزار و اذیت وی
بامالکهایانسانیبهموضوعنگاهکنیم،
ارمیادرموعظاتشبههیچوجهموفقنبود،
اّمااودرانجاموظیفهاشکوتاهینکرد،بلکه

تابهآخربهخداوفادارماند.

معیارموفقیتماایننیستکهآیامردمما
رامیپذیرندیاخیر.بلکهتنهامالکخدمت
راضی ما از خدا آیا که باشد این باید ما
هستوتأییدمانمیکندیانه.برمااست
کهپیغاماورابهمردماعالمکنیم،ولوآنکه
دستردبهسینهمابزنند.بایدکارخدارا
انجامدهیم،ولوآنکهمجبورباشیمبهخاطر

آنمتحملدردورنجشویم.



الفـداوریخدابریهودا)1:1تا45:5(
خداارمیارافراخواندتانبییهودا)حکومتجنوبی(باشد.اومحکمواستوارگناهان
قومورهبرانشانرابهآنانگوشزدکرد،وبهعالوهدرمورد70سالاسارتآناندربابل
ونیزبازگشتنهاییشانازتبعیدپیشگوییکرد.ارمیاازواقعهسقوطاورشلیمجانسالم
بهدربرد،امااورابهزوربهمصربردند.بااینحالاوباوجودنابودیاورشلیم،همچنان
بهخداوفادارماند.سالهااطاعتازخدا،اوراقویوشجاعساختهبود.باشدکهمانیز

بتوانیممانندارمیادرسختیهاپایداربمانیم.

1ـخداارمیارافرامیخواند

اینكتابشاملپیامهاییاستكهخدابهاِرمیاپسرحلقیاداد.ارمیا1
یكیازكاهنانشهرعناتوت)واقعدرسرزمینبنیامین(بود.2نخستین
پیام،درسالسیزدهمسلطنتیوشیا)پسرآمون(،پادشاهیهودا،برارمیانازل
شد.3پیامهایدیگرینیزدردورةسلطنتیهویاقیم)پسریوشیا(تایازدهمین
سالپادشاهیصدقیا)پسریوشیا(،براونازلشد.درماهپنجمهمینسالبود

كهاورشلیمبهتصرفدرآمدواهالیشهراسیروتبعیدشدند.
4و5خداوندبهمنفرمود:»پیشازآنكهدررحممادرتشكلبگیریتورا

انتخابكردم.پیشازاینكهچشمبهجهانبگشایی،تورابرگزیدموتعیین
كردمتادرمیانمردمجهانپیامآورمنباشی.«

1:1
1پاد2:13
2پاد24:21
2توا12:36

عز1:1
ار6:3؛2:36

دان2:9

1:1
1پاد2:13
2پاد24:21
2توا12:36

عز1:1
ار6:3؛2:36

دان2:9
1:3

2پاد24:23
ار1:25؛2:39

1:3
2پاد24:23

ار1:25؛2:39
1:5

مز15:139و16
اش5،1:49

ار26-15:25

1:5
مز15:139و16

اش5،1:49
ار26-15:25
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بهدوحکومتشمالی  اسرائیل متحد 1:1و2حکومت
وجنوبیکهرقیبهمبودند،تجزیهشدهبود.حکومت
شمالی،اسرائیلنامیدهمیشدوحکومتجنوبی،یهودا.
زندگی یهودا آخر پادشاِه پنج سلطنِت طول در ارمیا
سیاسی، لحاظ از دوران این در یهودا میکرد. نبوت و
بابل، بود. اخالقی،وروحانیسختدچارهرجومرج
باهمدر بردیگری برایغلبه مصر،وآشورهریک
جنگبودند،ویهودادراینمیانخودرادروسطاین
مثلثگرفتاریافت.ارمیابااینکهبهمدت40سالنبوت

کرد،هیچگاهندیدکهمردمشتوبهکنند.
1:2و3خدادرطیسالیانمتمادیبارهاباارمیاسخن
روز هر خدا ببیند که بود این ارمیا وظیفه اما گفت،
همین نیز ما مورد در دارد. انتظار را کاری چه او از
طوراست:خداکالمخودرادراختیارماقراردادهکه
حاویپیامهایمتعددیاست.امابرمااستکهبههنگام
مطالعهکتابمقدسمدامبپرسیم:»خداوندا،امروزازمن

میخواهیچهکاریبرایتانجامدهم؟«
1:4خداهمانطورکهارمیاراازمدتهاپیشمیشناخت،
شمارانیزپیشازآنکهبهدنیابیاییدوحتیقبلازآنکه

نطفهتانبستهشود،میشناخت.اوشمارامیشناخت،برای
شمافکرمیکرد،وبرایزندگیتانبرنامهایمیریخت.
بنابراینوقتیدچاریأسوناامیدیمیشویدیااحساس
میکنیدبهدردکارینمیخورید،بهیادداشتهباشیدکه
برایزندگیتان بودهو قائل برایتانارزش خداهمیشه

نقشهوبرنامهایداشتهاست.
خدا اما دارد، هدفی زندگی در مسیحی فرد هر  1:5
برخیرابرایکارخاصیبرمیگزیندیامسحمیکند.
سامسون)داوران3:13-5(،داود)1سموئیل1:16(یحیی
تعمیددهنده)لوقا15:1(وپولس)غالطیان15:1و16(هر
یکدعوتداشتندکاربهخصوصیبرایخداانجامدهند.
بنابراینهرکاریکهمیکنیدبایدبرایجاللخداباشد.
اگرخدابهشماوظیفهخاصیمحولمیکند،باخوشحالی
اگر و دهید. انجامش بهترینوجه به و بپذیرید را آن
خدامأموریتخاصیبهشمانسپردهاست،آمادهباشید
محول ایمانداران همه به او که را مشترکی رسالت تا
کنیم اطاعت او از بداریم، دوست را او اینکه - کرده
وخدمتشنماییم-بهانجامرسانیدتازمانیکهارادهاو

برایزندگیتانروشنترشود.



6امامنگفتم:»خداوندا،اینكارازمنساختهنیست!منجوانیكمسنو
بیتجربههستم!«

7خداوندفرمود:»چنینمگو!چونبههرجاییكهتورابفرستم،خواهیرفت

وهرچهبهتوبگویم،خواهیگفت.8ازمردمنترس،زیرامنباتوهستمو
ازتومحافظتمیكنم.«

دهانت در را خود كالم »اینک گفت: و گذارد لبهایم بر دست 9آنگاه
گذاشتم!10ازامروزرسالتتوآغازمیشود!توبایدبهقومهاوحكومتها
هشداردهیوبگوییكهمنبرخیازایشانراریشهكنكرده،ازبینخواهم

بردوبرخیدیگرراپابرجانگاهداشته،تقویتخواهمكرد.«
11سپسفرمود:»ارمیا،نگاهكن!چهمیبینی؟«

گفتم:»شاخهایازدرختبادام!«
12فرمود:»چنیناست!واینبدانمعناستكهمراقبخواهمبودتاهرآنچه

گفتهام،انجامشود.«
13باردیگرخداوندازمنپرسید:»حاالچهمیبینی؟«

جوابدادم:»یکدیگآبجوشكهازسویشمالبراینسرزمینفرو
میریزد.«
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خرو10:4

1:7
حز3:2و4

1:7
حز3:2و4

1:8
حز6:2

1:8
حز6:2

1:9
خرو16-11:4

تث18:18

1:9
خرو16-11:4

تث18:18
1:10

اش28-26:44
ار6:24؛28:31

1:10
اش28-26:44

ار6:24؛28:31

1:11
ار3:24
عا8:7

1:11
ار3:24
عا8:7

1:12
تث35:32

1:12
تث35:32

1:13
زکر2:4
1:13

زکر2:4

1768 ارمـیا1

1:6-8مردماغلبازمواجههبامسائلتازهایکهآنهارا 
بهچالشمیخواند،بیمدارندزیراازاعتمادبهنفسالزم
برخوردارنیستند.احساسمیکنندبهاندازهکافیتوانایی
ندارند،آموزشالزمراندیدهاند،یاتجربهکافیکسب
نکردهاند.ارمیانیزگمانمیکردجوانتروبیتجربهتراز
آناستکهبخواهدپیغامخدارابهگوشمردمجهان
برساند.اماخداقولدادکههمراهاوباشد.ماهرگزنباید
اجازهدهیمکهاحساسبیکفایتیباعثشودازاطاعت
ازدعوتخداسرباززنیم،زیرااوهمیشهباماخواهد
بود.بنابراینوقتیمیبینیدمیخواهیدازانجامکاریکه
میدانیدوظیفهشمااستطفرهروید،مواظبباشیدکه
نداشتناعتمادبهنفسرابهانهقرارندهید.اگرخداکاری
رابهشمامیسپارد،مطمئنباشیدکههرآنچهبرایانجام

آننیازداریدبرایتانفراهمخواهدساخت.
1:7-10پیغامخداخطاببهارمیامانندپیغاماوبهموسی
بود:خداییکهدهانراآفریدهمیتواندسخنانموردنظر

خودرادرآنقراردهد)خروج12:4-10:3(.
1:8خدابهارمیانگفتکهازوقوعمشکالتجلوگیری
خواهدکرد،بلکهوعدهدادکهاوراازمیانآنهاعبور
تبعید نیفتد، زندان به ارمیا که نکرد کاری خدا دهد.
ازمواجه نیز مارا او اوتوهیننکند. به نشودوکسی

برابر در بلکه نمیدارد، باز زندگی طوفانهای با شدن
اودر مامحافظتمیکند.درواقع از اینگونهطوفانها
اینطوفانهادوشادوشماگامبرمیداردودرکنارما

است.
1:10ارمیاوظیفهداشتکهنهتنهابهیهودیان،بلکهبه
همهمللدنیادرموردمجازاتگناهوداوریآنهشدار
دهد.بههنگامخواندنعهدعتیقفراموشنکنیدکهگرچه
خداپیوستهازطریقمردمیهوداواسرائیلعملمیکرد،
نقشهاشاینبودکهباتماممللوهمهابناءبشرارتباط
ایجادکند.هشدارارمیادرموردداوریوپیاماوراجعبه
امید،شاملمانیزمیشود.مانیزبهعنوانافرادیایماندار،
وظیفهداریمدرانجامارادهخدامبنیبرنجاتهمهمردم

جهان،سهمخودراایفاکنیم.
بادامنشاندهندهآغاز 1:11-14رؤیایشاخهدرخت
داوریخدااست،زیرادرختبادامیکیازاولیندرختانی
استکهدرفصلبهارشکوفهمیزند.خداگناهانیهودا
ودیگرمللجهانرامیبیند،وبیدرنگوبهطورقطع
آنراداوریخواهدکرد)چوبشاخهباداممظهرچنین
داوریاست(.دیگآبجوشکهازسویشمالبراین
سرزمینمیریزد،مملواستازداوریسوزانندهخداکه

ازطریقبابلعلیهقومارمیااِعمالمیشود.



14فرمود:»آری،بالییازسویشمالبرتماماهالیاینسرزمیننازلخواهد
شد.15منسپاهیانمملكتهایشمالیرافراخواهمخواندتابهاورشلیمآمده
تختفرمانرواییخودراكناردروازههایشهربرپادارندوهمةحصارهای
آنوسایرشهرهاییهوداراتسخیركنند.16اینستمجازاتقوممنبسبب
برابر شرارتهایشان!آنهامراترکگفته،خدایاندیگررامیپرستندودر

بتهاییكهخودساختهاند،سجدهمیكنند.
17»حال،برخیزوآمادهشووآنچهكهمنمیگویمبهایشانبگو.ازآنها
مترسوگرنهكاریمیكنمكهدربرابرآنهاآشفتهوهراسانشوی!18امروز
تورادربرابرآنهاهمچونشهریحصارداروستونیآهنینودیواریبرنجین،
مقاوممیسازمتادربرابرتمامافراداینسرزمینبایستی،دربرابرپادشاهان
یهودا،بزرگان،كاهنانوهمةمردم.19آنهاباتوبهستیزبرخواهندخاست،
اماكاریازپیشنخواهندبرد،چونمن،خداوند،باتوهستموتورارهایی

خواهمداد.«
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1:14-19ممکناستمشکالتیکهماباآنهامواجهایم
اما نباشد، تهدیدکننده و عظیم ارمیا مشکالت اندازه به
درنوعخودبزرگومهماستومیتواندباعثرعب
این ما به نیز و ارمیا به خدا وعده شود. ما وحشت و
کامل بهطور را ما توانست نخواهد چیز هیچ که است
سختترین در او زیرا آورد، در پا از و کند مغلوب
بنابرایندر بهماکمکخواهدکرد. مشکالتهمواره
زندگیمطمئنباشیدکهخداباشماخواهدبودوازشما

محافظتخواهدکرد.
بر بتپرستی از دست که آنجا از یهودا مردم  1:16
خدا بودند. گناهکار سخت خدا نظر در نمیداشتند،
بود داشته برحذر گناه این از خاص بهطور را آنان

)خروج3:20و4(زیرابابتپرستیدرواقعبهجایتوکل
کردنبرخالق،برآنچهخودمخلوقیبیشنیستتوکل
میکنیم.امروزهنیزبتهایزیادیدراطرافماهستکه
وسوسهمانمیکندازخدادورشویم.مادیات،رؤیاهایی
کهبرایآیندهداریم،جلبرضایتدیگران،واهداف
شغلیهمهوهمهباهمدررقابتاندتافکروذهنمانرا
یکسرهبهخودمعطوفدارندودلمانراتسخیرکنند.اگر
بخواهیمبهجایاطاعتوخدمتبهخدادرپیرسیدن
بهایناهدافباشیم،دلمانیزدرگروهمانچیزهایی
بودند؛وخدا بسته بداندل یهودا بودکهمردم خواهد
همانطورکهیهودارامجازاتکرد،مارانیزبهسختی

مجازاتخواهدنمود.

ارمــیا
627 سال از ارمیا
تبعید زمان تا ق.م.
ق.م. 586 سال در
یهودا نبی بهعنوان

انجاموظیفهکرد.

فضایحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

انبیایهمعصر

اوضاعاقتصادی،سیاسیوروحانیجامعهروزبروزوخیمترمیشد. *
جنگواسارت. *

کالمخداممنوعاعالمشدهبود. *

تعویق به بابل بهدست یهودا قریبالوقوع مجازات میشد باعث گناه از توبه
افتد.

توبهیکیازبزرگتریننیازهایدنیایفاسدمااست.وعدههایخداخطاببه
ایماندارانبرایفردایشانامید،وبرایامروزشانقّوتبهارمغانمیآورد.

)612-589ق.م.( حبقوق
)640-621ق.م.( صفنیا



2ـارمیایهودارابهخاطرگناهانشمحکوممیکند
اسرائیلازخدارویگردانمیشود

اهالی2 به و بروم فرمودكه و منسخنگفت با دیگرخداوند بار
اورشلیمبگویمكهخداوندمیفرماید:2»گذشتههارابهیادمیآورم،
زمانیراكهتازهعروسبودی!درآنروزهاچقدرمشتاقبودیكهمورد
پسندمنباشی!چقدرمرادوستمیداشتی!حتیدربیابانهایخشکوسوزان
نیزهمراهممیآمدی.3ایاسرائیل،تودرآنروزهاقوممقدسمنونخستین
فرزندمنبودی.اگركسیبهتوآزارمیرسانداورامحكومكرده،بهبالیی

سختگرفتارمیساختم.
4و5»ایقوماسرائیل،چراپدرانشماازمندلكندند؟چهكوتاهیدرحق
ایشانكردمكهازمنروبرگرداندندودچارحماقتشده،بهبتپرستیرو
آوردند؟6گویافراموشكردندكهاینمنبودمكهایشانراازمصرنجات
داده،دربیابانهایخشکوسوزانهدایتكردم،وازسرزمینهایخطرناک
پرازگودالوازشورهزارهایمرگبارعبوردادمازمكانهایغیرمسكونی
كهحتیكسیازآنعبورنمیكند7وآنهارابهسرزمینیحاصلخیزآوردم
تاازمحصولوبركاتآنبرخوردارشوند؛اماایشانآنجارابهگناهوفساد
كشیدندومیراثمرابهشرارتآلودهساختند.8حتیكاهنانشانهمدرفكر
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2:3-1:5تمثیلازدواجکهدراینقسمتآوردهشده، 
محبتخدانسبتبهقومشرابهشدتدرتقابلباعشق
و میدهد قرار دروغین خدایان به نسبت آنان عالقه و
ارمیا میسازد. نمایان وجه بهترین به را یهودا بیوفایی
یهوداراسختمحکوممیکندبهایندلیلکهامنیترا
بهجایآنکهدرخدایالیتغیربجوید،درچیزهاییبیثبات
وتغییرپذیرجستجومیکرد.مانیزممکناستوسوسه
شویمامنیتخودرادرمادیات،افراددیگر،یااستعدادهاو
تواناییهایخودمانبجوییم،امااینگونهچیزهادرنهایت
از ابدیجز امنیت ناکامخواهدگذارد. مارامأیوسو

طریقخدایابدیوجاودانحاصلنخواهدشد.
2:2مابرایدوستیکهبهعهدوپیمانشوفاداراست
وفا داده قولیکه به اگرکسی قائلیم،و فراوان ارزش
ابتدادید اومأیوسخواهیمشد.خداوقتیدر از نکند،
اما شد، خیلیخشنود میکنند اطاعت او از قومش که
وقتیآنانبهعهدوپیمانخودوفادارنماندند،سختبر
ایشانخشمگینشد.وسوسههااغلبباعثمیشودتعهد
اولیهمانرابهخدافراموشکنیم.بهقولوتعهداولیهتان
مبنیبراطاعتکردنازخدابیندیشیدوازخودبپرسید

آیابهآنوفادارماندهایدیاخیر.

2:3عبارتنخستینفرزندمن،دراصلنوبرمحصول
برای محصول نوبر که همانطور درست میباشد. من
مییافت اختصاص او به و میشد گذاشته کنار خدا
)تثنیه1:26-11(،اسرائیلنیزدرگذشتهبهخدااختصاص
سالها آن در اسرائیل داشت. تعلق او به و بود یافته
چنانبرایخشنودساختنخدااشتیاقداشتکهگویی
بهخدا. بودمقدسووفادار اواست-قومی نوعروس
وضعآناندرآنهنگامکاماًلبرعکسوضعیتمردِم

زمانارمیابود.
داشت آشنایی بهخوبی اسرائیل تاریخ با ارمیا  2:8-4
)حکومتمتحداسرائیلهمشاملاسرائیلبود،همشامل
شرح مردم برای را تاریخ دلیل چند به انبیاء یهودا(.
شوند؛ یادآور آنان به را خدا وفاداری تا 1ـ میدادند:
2ـمانعازآنشوندکهمردمآنچهرادرگذشتهرخداده
بودبهدستفراموشیبسپارند؛3ـبرمحبِتخدانسبت
که کنند یادآوری آنان به 4ـ و ورزند؛ تأکید آنها به
زمانیچقدربهخدانزدیکبودهاند.مانیزبایدازتاریخ
درموردموفقیتهاوشکستهایدیگراندرسعبرت
از و کنیم کاملتر را موفقیتهایمان بتوانیم تا بگیریم

تکرارکوتاهیهاوشکستهابپرهیزیم.



ایشانبرضدمن اعتنایینكردند،حكام نیزبهمن نبودند،وداورانشان من
برخاستندوانبیایآنهابتبعلراپرستیدندوعمرخودراباكارهایبیهوده

تلفكردند.
و فرزندان آینده، سالهای در حتی میكنم! محكوم را شما من 9»بنابراین

نوههایشمارانیزمحكومخواهمكرد!
ببینیدآیامیتوانیددرجاییقومی 10و11»بهسرزمینهایاطرافنگاهكنید!
بیابیدكهخدایانشانراباخدایانتازهعوضكردهباشندبااینكهخدایانشان
واقعًاخدانیستند!كسانیرابهجزیرهقبرسدرغربوبهصحرایقیداردر
شرقبفرستیدوببینیدآیادرآنجاتابحالچنیناتفاقغریبیرخدادهاست؟
اماقوممنازخداییكهموجبسربلندیشانبودروگردانشده،بدنبالبتهای
بیجانرفتهاند!12آسمانهاازچنینكاریحیرتزدهشده،بهخودمیلرزند؛
13زیراقوممنمرتكبدوخطاشدهاند:اولاینكه،مراكهچشمةآبحیات
برایخودحوضهاییشكسته اینكهرفتهاندو نمودهاندودوم هستمترک

ساختهاندكهنمیتواندآبرادرخودنگهدارد!«
14مگرقوماسرائیل،برایبندگیوغالمیانتخابشدهكهاینگونهاسیرگشته،

بهجایدوربردهمیشود؟
در اسرائیل سرزمین بسوی غران شیران مانند شمال نیرومند 15سپاهیان
حركتندتاآنراویرانساخته،شهرهایشرابسوزانندوباخاکیكسان
ازشهرهایخود»ممفیس« برخاسته، او برضد نیز 16نیروهایمصر كنند.
17ای بكوبند. درهم را اسرائیل قدرت و عظمت تا میآیند »تحفنیس« و
اورشلیم،توخودباعثشدیكهچنینبالییبرتونازلشود،چونوقتی

خداوند،خدایتمیخواستتوراراهنماییكند،ازاوسرپیچیكردی!
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2:9محبتخداهموارهپابرجااست،ولوآنگاهکه
زیراخدا است؟ چنین باشیم.چرا نداشته را استحقاقش
میداندکهاگرمحبتاورانپذیریم،بااینکارچهچیز
بس زمانی او بدون ابدیت دادهایم: دست از را بزرگی

طوالنیوپایانناپذیراست.
2:13کیستکهچشمهآبجوشانوگواراراکنار
بگذاردوبهسراغیکحوضبرود،حوضیکهآبباران
درآنجمعمیشود؟خدابهمردماسرائیلگفتکهآنان
اوکهچشمهآبحیاتاسترویگردان از نیزوقتی
همین واقع در میروند، بتها سراغ به عوض در شده،
کاررامیکنند.بهعالوه،حوضهاییکهآنانبرگزیده
بودند،حوضهاییشکستهوخالیبودند.مردمبرایخود
نظامهایمذهبیبهوجودآوردهبودندتاحقیقترادرآن

انبارکنند،اماایننظامهاپوچوبیارزشبودند.بنابراین
ناپایدار »حوضهایی« شکسته وعدههای به باید چرا
)نظیرپول،قدرت،نظامهایمذهبی،یاهرچیزگذرای
دیگریکهآنرابهجایخداقرارمیدهیم(دلببندیم،
درحالیکهخداوعدهدادهکهماراپیوستهباخودشکه

آبحیاتاست،تروتازهسازد؟
2:16و17ممکناستارمیاراجعبههجومقبلیفرعون
شیشقبهیهودادرسال925ق.م.سخنمیگفتهاست،
را ق.م. 607 سال در مصر پادشاه نکو هجوم شاید یا
پیشگوییمیکردهاستکهبهکشتهشدنیوشیاپادشاِه
یهوداانجامید)2پادشاهان29:23و30(.بههرحالمنظور
اصلیاشایناستکهمردمباطغیانوسرکشیدربرابر

خداچنینبالییبرسرخودخواهندآورد.



18و19خداوند،خدایقادرمتعالمیفرماید:»ازاتحادبامصروآشورچهنفعی

بردهای؟شرارتوگناهخودت،توراتنبیهومجازاتخواهدكرد.آنگاه
خواهیدیدكهسرپیچیازخداوبیاحترامیبهاوچهسرانجامبدیدارد!20از
مدتهاپیشیوغمراازگردنتبازكردی،رشتههایانسوالفتخودرابا
منبریدیوباكمالبیشرمیازمنسرپیچیكردی؛رویهرتپهوزیرهر

درختزانوزدیوبهبتپرستیسرگرمشدی.
21»وقتیمیخواستمتوراهمچوننهالیبكارم،بادقت،بهترینبذرراانتخاب
كردم.پسچهشدكهنهالیفاسدوبیمصرفشدی؟22باهرچهكهخود
رابشویی،پاکنخواهیشد.بهگناهیآلودهشدهایكهپاکشدنشمحال
كه بگویی میتوانی 23چگونه ماند. نظرمخواهد در همیشه تو گناه است؛
بدنبالجفت نپرستیدهای؟ایمادهشتربیقراركه منحرفنشدهایوبت
میگردی،بههمةدشتهایسرزمینتنگاهكنوخطاهایخویشرامالحظه
نماوبهگناهانهولناكتاعترافكن!24تومثلگورخریهستیكهشهوتش
اورابهبیابانمیكشاندوكسینمیتواندجلواورابگیرد.هرگورخرنری
كهتورابخواهدبیهیچزحمتیتورابدستمیآورد،چونخودترادر
آغوششمیاندازی!25چراازاینهمهدوندگیخستهكنندهدرپیبتهادست
برنمیداری؟تودرجوابمیگویی:نه،دیگرنمیتوانمبرگردم.منعاشق

اینبتهایبیگانهشدهامودیگرقادربهدلكندننیستم.
26و27»قوممنماننددزدیكهدرحالدزدیگرفتارمیشود،خجلوشرمگین
خواهدشد؛پادشاهان،بزرگان،كاهنانوانبیاءنیزبههمینوضعدچارخواهند
گردید.چوبتراشیدهراپدرخودوبتیراكهازسنگساختهشده،مادر
خودمیخوانند؛ولیوقتیدرزحمتومصیبتگرفتارمیشوندنزدمنآه
ونالهمیكنندتانجاتشاندهم!28بگذاریدبتهاییكهخودساختهاید،درزمان
دارید! بت یهودا شهرهای تعداد به كه شما دهند! نجات را شما مصیبت،
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2:22لکهگناهسطحینیست.اسرائیلخودرابهلکههایی 
آلودهساختهبودکهحتیقویترینشویندههانیزقادربه
پاککردنآننبود.پاکیروحانیبایدتاعمقدلآدمی
رسوخکند،واینکاریاستکهتنهاخداقادربهانجامآن
است.مانمیتوانیمنسبتبهآلودگیگناهبیتفاوتباشیم
وبهاینامیدبنشینیمکهخودبهخودازبینرود.گناهشما
لکهعمیقوبزرگیبهوجودآوردهکهخداقادراستو
میخواهدآنراپاکسازد،منتهیاولبایدحاضرباشیدبه

اواجازهدهیدکهشماراپاکسازد)اشعیا18:1(.
میشوند تشبیه حیواناتی به اینجا در مردم  2:27-23
بهدنبالجفتمیگردند.آنان کهدرفصلجفتگیری

با اتحاد پول، قدرت، پی در افسارگسیخته و سراسیمه
هیچ و میدوند، دروغین خدایان و بیگانه، قدرتهای
در که نیستند بتها این باشد. جلودارشان نمیتواند چیز
پیمردماند،بلکهمردمخودبهدنبالبتهاهستندوشتابزده
ازپیآنهابهراهمیافتند.وآنگاهچناندرگناهانخود
دست و میگیرند خو آن به بالکل که میشوند غرق
کشیدنازآنبههیچوجهبرایشانممکننیست.تنهااز
اینمیترسندکهمباداگرفتارشوند.مانیزاگرچناندر
پیچیزیباشیمکهحاضرباشیمبرایبهدستآوردنآن
دستبههرکاریبزنیم،اینامرنشاندهندهآناستکه

باخداهمسونیستیموخارجازارادهاوقرارداریم.



29دیگربهمنپناهنیاورید،چونشماهمهیاغیهستید.30فرزندانشماراتنبیه
كردهام،ولیچهفایده،چونخودرااصالحنكردند!همچونشیریكهشكار

خودرامیكشد،شماهمانبیایمراكشتهاید.
بنیاسرائیل حق در من آیا دهید: فرا گوش من كالم به من، قوم 31»ای
بیانصافیكردهام؟آیابرایایشانمانندیکزمینتاریکوپربالبودهام؟
پسچراقوممنمیگویند:سرانجامازدستخدارهاشدیم،دیگرنمیخواهیم

باچنینخداییسروكارداشتهباشیم!
32»آیاممكناستدوشیزهایزیورآالتشراازیادببرد؟آیاامكانداردتازه
عروسی،لباسعروسیاشرافراموشكند؟بااینحال،قوممنسالهاستمرا

كهبرایشانهمچونگنجیگرانبهابودهام،فراموشكردهاند!
باسابقهترین بسویخودجلبمیكنید!حتی را فاسقان ماهرانه 33»چقدر
زنانبدكارههممیتوانندازشماچیزهاییبیاموزند!34لباستانبهخونفقیران
بیجهت بلكه اموالتان، سرقت برای نه را آنها كه است آغشته بیگناه
نكـردهایمكهخدا بیگناهیموكاری ما اینحـالمیگویید: 35با كشتهاید!
امامنشمارابشدتمجـازاتمیكنم،چونمیگـویید: خشمگینشود!

بیگناهیم!
36»مدامبدنبالهمپیمانانجدیدمیگردید،اماهمانگونهكهآشورشمارارها
كرد،مصرنیزكمكیبهشمانخواهدكرد.37ازآنجانیزناامیدوسرافكندهباز
خواهیدگشت،چونخداوندكسانیراكهشمابهایشانتكیهمیكنیدطرد
كردهاست؛باوجودتمامكمکهایایشان،بازهمكاریازپیشنخواهید

برد.«
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2:30نبیبودندرآنروزگارکارپرمخاطرهایبود.انبیا 
میبایستازسیاستهایپادشاهانبدکارانتقادمیکردند،
وهمینباعثمیشدخائنقلمدادشوند.پادشاهانازانبیا
بهخاطرمخالفتباسیاستهایشاننفرتداشتند،ومردم
نیزازآنانبهاینخاطرکهبرضدزندگیبتپرستانهشان

سخنمیگفتند،متنفربودند)ر.ش.بهاعمال52:7(.
فراموشیخواهعمدًاوخواهسهوًا،میتواند 2:31و32
شیفتهجذابیتهای اسرائیلچنان باشد. بسیارخطرناک
هرچه نیز ما بود. برده یاد از را خدا که بود شده دنیا
آسانتر اندازه همان به شویم، دنیا لذات معطوف بیشتر
و او او،هدایت بودن اعتماد قابل لطفومحبتخدا،
ازهمهمهمترخوِداوراازیادمیبریم.بنابراینازخود
بپرسیدکهچهچیزبیشازهمهباعثلذتشمااستو
خشنودتانمیسازد؟آیااخیرًاخدارافراموشکردهاید؟

و شراکت یا دیگران با شدن همپیمان با خدا  2:36
که است این مخالف بلکه نیست، مخالف همکاری
به کمک برای بخواهیم، کمک او از آنکه بهجای
دیگرانچشمبدوزیم.وایندقیقًامشکِلزمانارمیابود.
مسیر سلیمان و داود حکومت دوران از پس اسرائیل
سراشیبیراطیکردومتزلزلشد.دلیلشهماینبود
کهرهبرانقومبهجایکمکخواستنازخدایحقیقی،
از و دروغینشدند وخدایان اقوام سایر بهدامن دست
آنانیاریخواستند.آنانبهسیاسِتقدرترویآوردند،
از میتوانند قدرتمندشان همسایگان که تصور این با
ایشانمحافظتکنند.امایهوداخیلیزودمتوجهشدکه
پیمانبامصرنیزمثلپیمانقبلیباآشورنتیجهایجز
سرخوردگیونومیدیدرپیندارد)2پادشاهان7:16-9؛

اشعیا25-13:7(.



برود3 بدهدوزن خداوندمیفرماید:»اگرمردیزنخودراطالق
شوهركند،آنمردنبایددوبارهاورابههمسریبگیرد،چوندیگر
فاسدوبیعفتشدهاست.ولیتو،هرچندمراترکكردیوبهمنخیانت
ورزیدی،باوجوداینازتومیخواهمكهنزدمنبازگردی.2آیادرسراسر
اینسرزمینجاییپیدامیشودكهبازنایخود،یعنیپرستشبتها،آنرا
آلودهنكردهباشی؟مانندفاحشهبرسرراهبهانتظارفاسقمینشینی،درست
مثلعرببادیهنشینكهدركمینرهگذرمینشیند.توباكارهایشرمآور
خودزمینراآلودهكردهای!3برایهمیناستكهنهرگبارمیباردونهباران
بهاری،چونتومانندیکروسپیشرموحیاراازخوددوركردهای.4و5با
اینحالبهمنمیگویی:ایپدر،اززمانكودكیتومرادوستداشتهای؛پس
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3:1بهموجباینحکمکهدرتثنیه1:24-4آمدهاست،
اگرزنیطالقبگیردومجددًاشوهریاختیارکند،دیگر
هرگزنمیتواندنزدشوهراولشبازگرددوبااوبپیوندد.
یهودانیزخدارا»طالق«دادوباخدایاندیگر»ازدواج«
کرد.خداکاماًلحقداشتاینقومگردنکشخودرا
برایهمیشهطردکندودیگرهیچکاریباآنهانداشته
دوباره بود حاضر داشت، که رحمتی بهخاطر اما باشد.

آنانرابپذیردوبهسویخودبازگرداند.
مشکلی بیانگر آلوده و نجس، فاسد، کلمات  3:3
جدیاندکهبهتدریجگسترشیافته،درهمهچیزتأثیر
میگذارد.دراینموردخاص،حتیطبیعتنیزبیتأثیر
نماندهوخشکسالیحادثشدهبود.خدااجازهدادمملکت
دچارخشکسالیشودتامگرازاینطریقمردمرابرسر
پایی جای گناه دهیم اجازه آنکه مجرد به آورد. عقل

درزندگیماپیداکند،عواقبخطرناکآنراخواهیم
دید.هردروغیبهدروغبیشتر،وهرکینهونفرتیبه
کینهتوزیبیشترمیانجامد.ازاینروارمیامدامبهقوم
خودیادآورمیشدکهنبایدبگذارندگناهمهارنشدهباقی

بماند.
را گناهانشان اسرائیل مردم چطور ببینید  3:4و5
کماهمیتجلوهمیدادند.وقتیمیدانیمخطاییازماسر
زدهاست،معمواًلمیخواهیمباگفتناینکه»کاریکه
کردمآنقدرهاهمبدنبود«اشتباهمانراکماهمیتجلوه
دهیمتابدینترتیبکمتراحساسگناهکنیم.اماوقتی
عوض از طبعًا میدهیم، جلوه کماهمیت را گناهانمان
شدننیزطفرهمیرویم،وبدینترتیبدرهمانوضعیت
ادامهمیدهیم.وحال بهگناه باقیمیمانیمو گناهآلود
آنکهاگرهرگونهاعمالورفتارزشتیراخطاییبدانیم
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تاابدبرمنخشمگیننخواهیماند!اینرامیگوییوهركارزشتیكهاز
دستتبرآید،انجاممیدهی.«

اسرائیلهمچونهمسریبیوفااست
6درزمانسلطنتیوشیایپادشاه،خداوندبهمنفرمود:

»میبینیاسرائیلخیانتكارچهمیكند؟مثلیکزنهرزهكهدرهرفرصتی
خودرادراختیارمرداندیگرقرارمیدهد،اسرائیلهمرویهرتپهوزیر
هردرختسبز،بتمیپرستد.7منفكرمیكردمروزینزدمنبازخواهد
گشتوباردیگرازآنمنخواهدشد،اماچنیننشد.خواهرخیانتپیشة
او،یهوداهمیاغیگریهایدایمیاسرائیلرادید.8بااینكهیهودادیدكهمن
اسرائیلبیوفاراطالقدادهام،نترسیدواینکاونیزمراترکكرده،تنبه
روسپیگریدادهوبسویبتپرستیرفتهاست.9اوبابیپرواییبتهایسنگی
وچوبیراپرستیده،زمینراآلودهمیسازد؛بااینحالاینگناهاندرنظر
اوبیاهمیتجلوهمیكند.10یهودا،اینخواهرخائنهنگامینیزكهنزدمن
بازگشت،توبهاشظاهریبودنهازصمیمقلب.11درواقعگناهاسرائیلبیوفا

سبكترازگناهیهودایخائناست!«
12همچنینخداوندبهمنگفتكهبروموبهاسرائیلبگویم:»ایقومگناهكار
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بهخدامرتکبشدهایم،رفتهرفتهدرخواهیم  کهنسبت
یافتکهزیستنبرایخدابهچهمعنااست.آیادرزندگی
شماگناهیهستکهآنراکوچکوبیاهمیتتلقی
گناهان تکتک به که میخواهد ما از خدا کردهاید؟
خوداعترافکنیم،وپسازاعترافبهگناهدیگرسراغ

آننرویم.
3:6-6:30حکومتشمالییعنیاسرائیل،بهتصرف
آشوردرآمدهبودواهالیآنبهاسارتبردهشدهبودند.
واقعیتتلخسقوطاسرائیلمیبایستدرسعبرتیمیشد
باز خدا بهسوی تا یهودا، یعنی جنوبی حکومِت برای
پند واقعه این از اینسرزمین مردم متأسفانه اما گردد؛
از التماس به ارمیا ماندند. بیتوجه همچنان و نگرفتند
یهودامیخواهدبهسویخدابازگشتنمایدتاازنابودی
تا 627 سالهای بین را پیغام این او یابد. نجات حتمی
با اعالمداشت. یعنیدرزمانسلطنتیوشیا 621ق.م.
اینکهیوشیاازفرامینخدااطاعتمیکرد،ظاهرًاالگوی
اوچندانبرمردممؤثرواقعنشد.خدابهقومگفتکه
اگرتوبهنکنند،مملکتشانرابهخاطِرشرارتهایمنسی

پادشاهنابودخواهدکرد)2پادشاهان27-25:23(.
خدا از بهظاهر نمیخواست حتی اسرائیل  3:13-11

میکرد، تظاهر ایمان به الاقل یهودا اما کند، اطاعت
ولیدردل،قومیبیایمانبود.باورداشتنیکسلسله
آموزههایصحیحاگرباایمانوتعهدقلبیهمراهنباشد،
مانندتقدیمقربانیاستبدونآنکهباتوبهواقعیهمراه
باشد.توبهظاهرییهوداباعثگردیدارمیابهشدتقوم
رامحکومکند.زندگیبدونایمانبیفایدهاست؛ابراز
ریاکاریای نباشد، همراه تحول و تغییر با اگر ندامت
بیشنیست.کافینیستصرفًابابتگناهانمانمتأسف
را دلمان و فکر استکه مستلزمآن توبه بلکه باشیم،
عوضکنیم،واینکارنیزبهنوبهخودباعثعوضشدن

رفتاروکردارمانمیشود.
اسارت در اسرائیل یعنی شمالی حکومت  3:18-12
مجازات بود شده مرتکب که گناهانی بهخاطر و بود
میشد.مردمیهوداهمسایهشمالیخودراافرادیفاسدو
مرتدمیدانستندوبههمینجهتبهآنانبهدیدهتحقیر
مینگریستند.بااینحالارمیابهباقیماندهاسرائیلوعده
دادکهاگربهسویخدابازگشتکنند،ازبرکاتخدا
بهرمندخواهندشد.یهوداکههنوزدرامنیتبهسرمیبرد،
قاعدتًامیبایستبادیدننابودیاسرائیلبهسویخداباز
میگشت.اماازاینکارسرباززد،وبنابراینارمیابه



من،نزدمنبرگرد،چونمنباگذشتودلسوزموتاابدازتوخشمگین
نمیمانم.13بهگناهانتاقراركن!بپذیركهنسبتبهخداوند،خدایخودیاغی
شدهایوباپرستشبتهادرزیرهردرختی،مرتكبزناگشتهای؛اعترافكن
كهنخواستیمراپیرویكنی.14ایفرزندانخطاكار،بسویمنبازگردید،
چونمنصاحبشماهستموشمارادرهرجاكهباشیدباردیگربهسرزمین
اسرائیلبازمیگردانم15ورهبرانیبرشمامیگمارمكهموردپسندمنباشند

تاازرویفهموحكمت،شمارارهبریكنند!«
16خداوندمیفرماید:»وقتیباردیگرسرزمینشماازجمعیتپرشود،دیگر

دورانیكهصندوقعهدخداوند نخواهیدخورد، را حسرتدورانگذشته
صندوق و كرد نخواهد یاد روزها آن از كسی دیگر بود؛ اختیارتان در
عهدخداونددوبارهساختهنخواهدشد.17درآنزمانشهراورشلیمبه»محل
سلطنتخداوند«مشهورخواهدشدوتمامقومهادرآنجابهحضورخداوند
ناپاكشان بدنبالخواستهای نمودو نخواهند خواهندآمدودیگرسركشی
نخواهندرفت.18درآنهنگاماهالییهوداواسرائیلباهمازتبعیدشمال

بازگشته،بهسرزمینیخواهندآمدكهمنبهاجدادشانبهارثدادم.
اینسرزمین نظرداشتم بافرزندانمساكنشوم؛در اینجا بودمدر 19»مایل
حاصلخیزراكهدردنیابیهمتاست،بهشمابدهم؛انتظارداشتممرا»پدر«
صداكنیدوهیچفكرنمیكردمكهباردیگرازمنرویبگردانید؛20اماشما
بهمنخیانتكردیدوازمندورشده،بهبتهایبیگانهدلبستید.شمامانند

زنبیوفاییهستیدكهشوهرشراترکكردهباشد.«
21ازكوههاصدایگریهوزاریشنیدهمیشود؛اینصدایگریهبنیاسرائیل
استكهازخدارویگرداندهوسرگردانشدهاند!22ایفرزندانناخلفو

سركشنزدخدابازگردیدتاشماراازبیایمانیشفادهد.
ایشـانمیگـویند:»البـتهكهمیآییـم،چـونتوخداوند،خدایماهستی.
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آنانگفتکهخدابهباقیماندهاسرائیلوعدهدادهکهاگر 
توبهکنندبرکتشانخواهدداد،تامگرازاینطریقاهالی

یهودابهخودآیند.
3:15خدابهقومشوعدهدادرهبرانیبرآنانبگمارد
کهازاوپیرویکنندوپرازحکمتوفهمالهیباشند.
دید، را اسرائیل بیهدفی و آنجاکهسرگردانی از خدا
ایجادکند. وعدهدادکهبرایشاننظامرهبریصحیحی
مابرایهدایتوراهنماییبهرهبرانمانچشممیدوزیم
پیروی خدا از آنان اگر اما میکنیم، اعتماد آنها به و
نکنند،مارابهبیراههخواهندکشاندوگمراهمانخواهند
ساخت.بنابرایندعاکنیمتادرکشور،جامعه،وکلیسای

خودرهبرانیخداترسداشتهباشیم-رهبرانیکهبرایما
نمونهباشندوباحکمتخدابرمردمرهبریکنند.

3:16و17بنیاسرائیلدرزمانیکهداودوسلیمانبر
اسرائیلیمتحدسلطنتمیکردند،معبدزیباییداشتندو
درآنخدارامیپرستیدند.صندوقعهدکهمظهرحضور
ده لوِح دو داشت. قرار معبد در بود، قوم بین در خدا
فرماننیزدرهمینصندوقنگاهداریمیشد)ر.ش.به
خروج10:25-22(.امادرفرمانرواییآیندهدیگرکسی
حسرتروزهاییراکهصندوقعهدرادراختیارداشتند
نخواهدخورد،زیراخودخدابهواسطهروحالقدسشخصًا

دربینقومخودحضورخواهدداشت.
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استقامتخصیصهرایجینیست.بسیاریازمردمازآنحستعهد،مسؤولیتپذیریوآمادگی
درازمدتیکهضروریاستتابتوانیمباوجودتماممشکالتوظیفهخودراتابهآخرانجامدهیم،

برخوردارنیستند.اماارمیانبیایبودکهاستقامتداشت.
بانگاهیبهدعوتخداازارمیادرمییابیمکهخداماراتاچهحدازنزدیکمیشناسد.اوپیشازآنکه
حتیکسیبداندمتولدخواهیمشد،برایماارزشقائلبود.وقتیدررِحممادربودیم،اوبرایمافکر
میکرد.زمانیکهاعضاواندامهایبدنمانتازهدرحالشکلگرفتنبود،اوبرایزندگیمانقشهای

داشت.ارزشیکهخدابرایماقائلاستخیلیبیشترازارزشیاستکهخودبرایخودمانقائلیم.
ارمیاالزمبودبراییادگیریاستقامت،بهمحبتخدااتکاکند.کسانیکهپیغامهایاورامیشنیدند
معمواًلباآنمخالفتمیکردندیانسبتبهآنبیاعتنابودند.کسیبهاوتوجهنمیکرد،وجانش
اغلبدرخطربود.اوهمشوروهیجانناشیازبیداریروحانیرادید،هماندوهبازگشتملتبهسوی
بتپرستیرا.وبهجزیوشیاکهپادشاهخوبیبود،سایرپادشاهانیکیپسازدیگریبههشدارهای
اوبیاعتناییکردندومردمراازخدادورساختند.ارمیابهچشمخودمیدیدکهانبیایهمدورهاورا
بهقتلمیرسانند.خودشنیزسختموردایذاءوآزارقرارگرفت.وعاقبت،شکستیهوداتوسط

بابلرابهنظارهنشست.
پاسخارمیابههمهاینهااینبودکهکالمخدارااعالمکندواشکبریزد.اومحبتخدانسبتبه
قومشورداینمحبتازسویقومرابهطورمستقیماحساسنمود.گاهازدستخداعصبانیمیشد
ووسوسهمیشددیگرادامهندهد،اماهربارمیدانستکهبایدپیشبرود.خدااورابهاستقامتو
پایداریفراخواندهبود.ارمیااحساساتشرابهتندیابرازمیداشت،اماعالوهبرابرازاحساساتاین
راهممیدانستکهخدابهزودیعدالتخودرابهاجرادرخواهدآورد،ولیسپسرحمتشرانیز

جاریخواهدساخت.
ممکناستنومیدیوسرخوردگیارمیارادرزندگیخودنیزببینیموازاینلحاظبااوهمدردی
کنیم،امابایدایننکتهرانیزدرنظرداشتهباشیمکهزندگیایننبینمونهایاستازاستقامتو

پایداری،کهمارانیزتشویقمیکندتابهآخروفادارباشیم.
نقاطقوتوموفقیتها

دوکتابازکتابهایعهدعتیق،یعنیارمیاومراثیرانوشت. *
دردورانسلطنتپنجپادشاِهآخریهوداانجاموظیفهکرد. *

درجریاناصالحاتمعنویمهمیکهبهرهبرییوشیاصورتگرفت،عاملمحرکمهمیبود. *
بهرغمخطراتمتعددیکهجانشراتهدیدمیکرد،وفادارانهپیغامخدارابهمردممیرساند. *
بهخاطرسقوطاسرائیلچناناندوهگینوناراحتبودکهاورا»نبیگریان«لقبدادند. *

درسهاییاززندگیاو
نظراکثریتلزومًانظرخدانیست. *

بااینکهخداگناهرابهشدتمجازاتمیکند،هموارهبایدبهرحمتاونیزامیدواربود. *
خداپرستشبیمحتواوریاکارانهرانمیپذیرد. *

خدمتکردنبهخدابدینمعنانیستکهدرایندنیادرامنیتکاملخواهیمبود. *
آمارحیاتی

اهل:عناتوت *
شغل:نبی *

خویشاوندان:پدر:حلقیا *
همعصربا:یوشیا،یهوآحاز،یهویاقیم،یهویاکین،صدقیا،باروخ *

آیاتکلیدی
»امامنگفتم:»خداوندا،اینکارازمنساختهنیست!منجوانیکمسنوبیتجربههستم!«خداوند
فرمود:»چنینمگو!چونبههرجاییکهتورابفرستم،خواهیرفتوهرچهبهتوبگویم،خواهی

گفت؛ازمردمنترس،زیرامنباتوهستموازتومحافظتمیکنم««)ارمیا8-6:1(.
ماجرایارمیادرکتابارمیانقلشدهاست.ازاودرعزرا1:1؛دانیال2:9؛متی17:2؛14:16؛9:27
نیزنامبردهشدهاست.برایمطالعهشرحبیداریروحانیکهبهرهبرییوشیاصورتگرفت،مراجعه

کنیدبه2تواریخفصلهای34و35.
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23ماازبتپرستیبرباالیتپههاوعیاشیبررویكوههاخستهشدهایم؛این
كارهابیهودهاست؛بنیاسرائیلتنهادرپناهخداوند،خدایمامیتواندنجات
یابد.24ازكودكیباچشمانخوددیدهایمكهچگونهپیرویشرمآوربتها
باعثشدهگلههاورمهها،پسرانودخترانقومماتلفشوند!25همماوهم
پدرانمانازكودكینسبتبهخداوند،خدایمانگناهكردهایمودستوراتاو
راپیرویننمودهایم؛پسبگذاردرشرمساریمانغرقشویم!بگذاررسوایی،

مارافراگیرد!«

ویرانیمملکترافرومیگیرد

از4 دست و بازگردی من نزد اگر اسرائیل، »ای میفرماید: خداوند
بتپرستیبرداریوبهمنوفاداربمانی،2اگرتنهامراخدایخودبدانی
وباانصافوراستیودرستیزندگیكنی،آنگاههمةقومهایجهانبادیدن
توبسویمنخواهندآمدوازمنبركتیافته،بهمنافتخارخواهندنمود.«

دلتانرا اورشلیمچنینمیفرماید:»زمیِنسخِت اهالییهوداو به 3خداوند

شخمبزنید،وتخمخوبرادرمیانخارهانكارید.4دلووجودخودراازهر
آالیشبزدایید،وگرنهآتشخشممنشمارابسببتمامگناهانتانخواهد

سوزاندوكسینخواهدتوانستآنراخاموشكند.
5»شیپورهارادرتمامسرزمینیهودابهصدادرآورید!باصدایبلندفریاد
برآوریدوبهاهالییهوداواورشلیماعالنكرده،بگوییدكهبهشهرهایامن
وحصاردارپناهببرند!6راهاورشلیمراباعالمتمشخصكنید!فراركنیدو
درنگننمایید!چونمنبالوویرانیمهلكیازسویشمالبرشمانازلخواهم
كرد.7نابودكنندةقومهامانندشیریازمخفیگاهخودبیرونآمده،بسوی
سرزمینشمادرحركتاست!شهرهایتانخرابوخالیازسكنهخواهدشد.
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3:23-25ارمیاروزیراپیشگوییمیکردکهدرآنقوم 
اسرائیلدوبارهمتحدخواهندشد،پرستشواقعیهمچون
گذشتهبرقرارخواهدگشت،ومردمگناهراهمانطورکه
هستخواهنددیدوازماهیتواقعیآنآگاهخواهندبود.
دنیایماشوروهیجانیراکهدرنتیجهثروت،رقابت،و
گناهانجنسیحاصلمیشود،عزیزمیداردوآنرامهم
اکثر بهراستیجایبسیتأسفاستکه جلوهمیدهد.
مردمازماهیتواقعیگناهآگاهنیستندونمیدانندکه
گناهفریبمضحکیبیشنیست.اکثرمردمتنهازمانی
متوجهاینواقعیتمیشوندکهبهواسطهگناهانیکهآنهمه
درپیاشبودهاند،نابودمیشوند.ایمانداشتنبهکالمخدا
اینمزیتراداردکهدیگرالزمنیستنتایجمهلکگناه
راعماًلتجربهکنیمتابدینترتیبدرسعبرتبگیریم.

4:3و4ارمیابهمردمگفتکهدلشانراهمچونزمینی
سعی یوشیا چون خوبی پادشاهان بزنند. شخم سخت،
مردم اما بازگردانند، بهسویخدا را مردم بودند کرده
همچنانمخفیانهبهپرستشبتهاادامهدادهبودند.دلآنان
نسبتبهکالمخداسختشدهبود.ارمیابهمردمگفت
بتوانددردلشان ازآنکهبذرنیکویکالمخدا کهقبل
ریشهبدواند،نخستالزماستازگناهانیکهدلآنهارا
سختکردهدستبردارند.مانیزاگرمیخواهیمکالم
خدادرزندگیمانریشهبدواند،بایدازگناهانیکهدلما

راسختکردهدستبرداریم.
4:6و7ایننابودیازسویشمالبهدستبابلودرپی

حملهنبوکدنصردومرخداد)ر.ش.به2تواریخ36(.



8پسلباسماتمبپوشیدوگریهوزاریكنید،زیراشدتخشمخداوندهنوز
كاهشنیافتهاست.9درآنروز،دلپادشاهوبزرگانازترسفروریخته،

كاهنانمتحیروانبیاءپریشانخواهندشد.«
10)خداوندا،مردمازآنچهتوگفتیفریبخوردهاند!چونتوبهاهالیاورشلیم
وعدةآرامشوسالمتیدادی،حالآنكهاكنونشمشیربرگلویایشانقرار

گرفتهاست!(
11و12درآنزمانخداوندازبیابان،بادیسوزانبرایشانخواهدفرستادنه
بادیمالیمبرایزدودنخاشاکخرمن،بلكهطوفانیشدید.بهاینترتیب
خداوندهالكتقومخودرااعالممیكند.13نگاهكن!دشمنمانندابربسوی
مامیآید؛عرابههایاوهمچونگردبادندواسبهایشازعقابتیزروتر.وای

برما،چونغارتشدهایم!
14ایاهالیاورشلیمدلهایخودراازشرارتپاکكنیدتانجاتیابید!تابه
كیمیخواهیدافكارناپاکرادردلتاننگاهدارید؟15قاصدانازشهر»دان«
تاكوهستان»افرایم«،همهجامصیبتشمارااعالممیكنند.16آنهامیآیند
تابهملتهاهشداردهندوبهاورشلیمبگویندكهدشمنازسرزمیندورمیآید

وعلیهشهرهاییهوداغریوجنگبرمیآورد.
17خداوندمیفرماید:»همانگونهكهكشاورزان،مزرعهایرااحاطهمیكنند،

من برضد من قوم زیرا كرد، خواهد محاصره را اورشلیم شهر هم دشمن
شورشكردهاند.18اییهودا،اینبالیانتیجةرفتاروكارهایخودتواست؛

مجازاتتوبسیارتلخاستوهمچونشمشیریدرقلبتفرورفتهاست.«
19دردیطاقتفرساوجودمرافراگرفتهودلمبیتابشدهاست!دیگرنمیتوانم
ساكتوآرامبمانم،چونصدایشیپوردشمنوفریادجنگدرگوشمطنین
افكندهاست.20خرابیازپیخرابیفرامیرسدتاسرزمینمارابكلیویران
كند.ناگهان،دریکچشمبهمزدن،تمامخیمههاغارتمیشوندوخانهها
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4:10ارمیاکهازاینسخنانخداسختتکانخورده 
بود،مراتباندوهعمیقخودراخطاببهخدابیانداشت
به او کند. میانجیگری مردم برای آمد بر درصدد و
خداگفتکهمردمازوعدههایگذشتهاومبنیبردادِن
بهگناهانخود بردن ازپی برکتفریبخوردهاند،و
عاجزند؛انبیایدروغیننیزمدامدرگوششانمیخوانند
کههمهچیزبروفقمراداست؛اینهاهمگیباعثشده

بودکهایشانانتظاراتنادرستیازخداداشتهباشند.
4:15قاصداننخستخبرنزدیکیمصیبترادرشهر
دانوکوهستانافرایماعالمکردند،زیرادانوافرایمدر
سرحداتشمالیاسرائیلقرارداشتندوازاینروبههنگام

آغازحملهسپاهیاندشمنازشمال،اولینشهرهاییبودند
کهنزدیکشدنلشکریاندشمنرامیدیدند.هیچکس
را آنها زیراخدا بگیرد، را سپاهیان این جلِو نبود قادر

برایمجازاتگناهقومفرستادهبود.
اثرمجازات یهودادر قطعی نابودی اندیشه  4:31-19
اندوهگین و مشوش سخت را ارمیا الهی، قریبالوقوع
ساختهبود.اینمجازاتکماکانادامهمییافتتاسرانجام
قومازگناهانخوددستبرداشته،بهسویخدابازگشت
کنند.اینپیشگوییگرچهبهنابودییهودابهدستبابل
اشارهدارد،میتواندبیانگرمجازاتآتیهمهگناهکاران

درپایانکارجهاننیزباشد.



بهویرانهتبدیلمیگردند.21اینوضعتابهكیطولمیكشد؟تابهكیباید
خروشجنگوصدایشیپورجنگرابشنوم؟

22خداونددرجوابمیفرماید:»تاوقتیكهقوممندرحماقتشانبمانند!چون

ایشاننمیخواهندمرابشناسند.آنهامثلبچههاینادانواحمقند؛برایبدی
كردنبسیاراستادند،ولیدرخوبیكردنهیچاستعدادیندارند.«

23بهزمیننظرانداختم؛همهجاویرانبود!بهآسماننگاهكردم؛آنهمتیرهو
تاربود!24بهكوههانظركردم؛بهخودمیلرزیدندوتپههاازجاكندهمیشدند.

25نگاهكردمودیدمنهآدمیبودونهپرندهای؛همهگریختهبودند.
26بوستان،بیابانگردیدهوتمامشهرهاازحضورخداوندوشدتخشماو
خرابشدهبود.27خداونددستورویرانیسرزمینیهوداراصادركردهاست.
بااینهمه،خداوندمیفرماید:»اینسرزمینبكلیویراننخواهدشدوگروه
كوچكیباقیخواهدماند.28بسببفرمانیكهبرضدقوممصادركردهام،
تماممردمدنیاعزاخواهندگرفتوآسمانهاسیاهخواهندپوشید.ولیمن
ارادةخودرااعالمكردهاموآنراتغییرنخواهمداد؛تصمیمخودراگرفتهام

وازآنبرنخواهمگشت.«
29اهالیشهرهاازصداینزدیکشدنسوارانوكماندارانفرارخواهندكرد.
گریخت. خواهند كوهها به برخی و شد خواهند پنهان بیشهها در عدهای
شهرهاازسكنهخالیشده،مردمازترسفرارخواهندكرد.30ایكهغارت
شدهایچرادیگرلباسفاخرمیپوشیوخودراباجواهراتمیآراییوبه
چشمانتسرمهمیكشی؟ازاینتالشهاهیچسودینمیبری،چونیارانت

ازتوبرگشتهوقصدجانترادارند.
31فریادیبهگوشمرسیدمانندنالةزنیكهبرایاولینبارمیزاید.اینآهو
نالةقوممناستكهزیرپایدشمنانخود،ازنفسافتادهودستالتماس

درازكردهاست!
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ولی  بودند، استاد کردن بدی در یهودا مردم  4:22
زندگی درست بیاراده. و ناتوان کردن خوبی برای
درست زندگی نکنیم. گناه که نیست این فقط کردن
زمینه در باید است. انضباط و تصمیمگیری مستلزم
اعمال درستزندگیکردنمهارتکسبکنیم،زیرا
ورفتارمانباعثمیشودتوجهدیگراننیزبهسویخدا
قدرکهمیخواهیمدرکارو بایدهمان معطوفشود.
حرفهخودممتازباشیم،بکوشیمدرزندگیمسیحینیز

ممتازونمونهباشیم.
4:27خداهشداردادکهویرانییهوداقطعیاست.اما
درعینحالوعدهدادکهگروهیکوچکبهاووفادار

خواهندماندونجاتخواهندیافت.خداعهدکردهکه
کسانیراکهبهاووفادارندحفظکند.اورشلیمپایتخت
یهوداومرکزعبادتقومبود،اماخدابهارمیاگفتکه
درتمامشهرحتییکنفرهمعادلودرستکارنیست.
بهخاطر بود حاضر خدا میشد، پیدا چنینشخصی اگر
اوازسرتقصیراتمردمشهربگذردوآنانرامجازات
نکند)خدادربارهشهرسدومنیزهمینراگفت؛ر.ش.
بهپیدایش32:18(.آیاتابهحالباخودفکرکردهایدکه
شهادتشماتاچهحدمیتوانددرشهریاجامعهتانمؤثر
برای شاهد تنها بسیاری، بین در شما شاید شود؟ واقع

خداوندباشید.آیاباوفاداریبهخداشهادتمیدهید؟



بیاحترامیبهخدا

سر5 بر بگردید. را اورشلیم كوچههای »تمام میفرماید: خداوند
چهارراههابایستید.همهجاراخوبجستجوكنید!اگربتوانیدحتی
یکشخصباانصافودرستكارپیداكنید،مناینشهرراازبیننخواهمبرد!

2اینقومحتیبهناممنقسممیخورند!«
3ایخداوند،توبهیکچیزاهمیتمیدهیوآنراستیودرستیاست.تو
سعیكردیایشانرااصالحكنی،اماآنهانخواستند؛هرچندایشانرازدی،
ولیدردیاحساسنكردند!رویخودراازسنگهمسختتركردهاندو

نمیخواهندتوبهكنند.
4آنگاهگفتم:»ازاشخاصفقیرونادانچهانتظاریمیشودداشت؟آنهااز
راههاوفرمانهایخداچیزینمیفهمند!پسچطورمیتواننددستوراتاورا
اطاعتكنند؟5بنابرایننزدرهبرانایشانرفتهوباآنهاواردگفتگوخواهم
شد،زیراآنهاراههایخداوندودستوراتاورامیدانند.«ولیدیدمكهایشان

همازپیرویخدابرگشتهوعلیهاوسربهطغیانبرداشتهاند.
6بههمیندلیلشیرهایدرندةجنگلبهجانایشانخواهندافتاد،گرگهای
اطرافشهرهایشانكمین پلنگهادر و ایشانحملهخواهندكرد به بیابان
خواهندكردتاهركسراكهبیرونبرود،پارهپارهكنند؛زیراگناهانشاناز

حدگذشتهوبارهاازخدارویبرگرداندهاند.
7خداوندمیگوید:»دیگرچگونهمیتوانمشماراببخشم؟چونحتیفرزندانتان

مراترکگفتهاندوآنچهراكهخدانیستمیپرستند.منخوراکبهآنها
دادمتاسیربشوند،ولیبجایتشكر،غرقزناكاریشدندووقتخودرا
برای اسبانسیروسرحالیهستندكه مثل 8آنها تلفكردند. فاحشهها با
شرمآور كارهای این برای 9آیا میكشند. شیهه خود همسایة مادة جفت
دشمنان ای 10پس بگیرم؟ انتقام قومی چنین از نباید آیا نكنم؟ تنبیهشان
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5:3هیچچیزجزراستیودرستیدرنظرخداپذیرفته 
سخن میخوانیم، سرود میکنیم، دعا وقتی نیست.
میگوییمیاخدمتمیکنیم،هیچچیزبهاندازهریاکاری،
دروغگویی،وتظاهرباعثناخشنودیخدانمیشود.اگر
بهآنچهنیستیمتظاهرکنیموبااینحالتبهحضور
بهدعاهایمان اوقطعًادرونمارامیبیندو خدابرویم،

گوشنخواهدداد.
و میدانستند را خدا شریعت که کسانی حتی  5:4و5
سخناناورادربارهداوریمیفهمیدند،اوراردکردهبودند.
آنانقاعدتًاوظیفهداشتندمعلممردمباشندوآنانرابهسوی
خداهدایتکنند،امادرعوضآنهارابهگناهمیکشاندند.

ارمیابهفقراونادانان-یعنیکسانیکهدرموردخداچیز
زیادینمیدانستند-نگریستومتوجهشدکهرهبرانقوم
احکامخدارابهایشاننمیآموزند.بدینترتیب،جستجوی
ازجامعه اتمامرسید:درهیچقشری به خدادراورشلیم

کسییافتنمیشدکهحقیقتًاپیروخداباشد.
مسؤول فرزندانشان گناهان بهخاطر را قوم خدا  5:7
میدانست،زیرافرزندانصرفًاازالگویوالدینشانتبعیت
دیگران- برای که بدی نمونه بهسبب اگر میکردند.
میگذاریم جای بر خود از - فرزندانمان برای بهویژه
خواهد مسؤول را ما خدا شویم، آنان گمراهی باعث

دانستوازماحسابخواهدخواست.



نكنید. نابود بكلی ولی كنید! خرابشان و ببرید هجوم تاكستانهایشان به
شاخههایشانراقطعكنید،چونازآنخداوندنیستند.«

بزرگی خیانت من به یهودا مردم و اسرائیل »مردم میفرماید: 11خداوند

كردهاند؛12ایشانمراانكاركردهوگفتهاند:خداباماكاریندارد!هیچبالیی
برسرمانخواهدآمد!نهقحطیخواهدشدونهجنگ!13انبیاء،همگیطبلهای
توخالیهستندوكالمخدادردهانهیچیکازایشاننیست؛بالییكهمارا

ازآنمیترسانند،برسرخودشانخواهدآمد!«
14ازاینروخداوندقادرمتعالبهمنچنینفرمود:»برایاینگونهسخناناست
كهمنكالمخودرادردهانتوایارمیا،مانندآتشمیسازمواینقومرا

همانندهیزممیگردانمتاایشانرابسوزاند.«
تو برضد ازدوردست را قومی من بنیاسرائیل، »ای میفرماید: 15خداوند

خواهمفرستاد،قومینیرومندوقدیمیراكهزبانشانرانمیفهمی.16كمانداران
آنهاهمهجنگجویانینیرومندندكهبدونترحممیكشند.17آنهاخرمنتورا
غارتكرده،نانفرزندانتراخواهندبرد؛گلههایگوسفندورمههایگاو،
انگوروانجیرتورابهیغمابرده،شهرهایحصاردارتراكهخیالمیكنی
درامنوامانند،تاراجخواهندكرد.18امادرآنزمانهمبازشمارابكلیاز

میاننخواهمبرد.
19»پساگرازتوایارمیابپرسند:چراخداوندمارادچاراینبالیامیكند؟
درپاسخبگو:همانطوركهشماخدارافراموشكردیدودرسرزمینخود
خدایانبیگانهراپرستیدید،بههمانترتیببیگانگانرادرسرزمینیكهاز

آنشمانیستخدمتوبردگیخواهیدكرد.«
20خداوندمیفرمایدكهبهاهالییهوداوبهقوماسرائیلچنیناعالمنمایید:

21»ایقومنادانوبیفهمكهچشمدارید،ولینمیبینید؛گوشدارید،ولی
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5:13مردمپیغامخداراردمیکردندومیگفتند:1ـپیغام 
خداهرگزتحققنخواهدیافت؛2ـانبیاعماًلقدرتیندارند؛
3ـمجازاتبرایدیگراناست.مردمخدارابهخاطرکوتاهی
انبیاردنمیکردند،بلکهازاینسببکهخودبهسخنانایشان
گوشفرانمیدادند.نبیوقومشهردومسؤولیتهایی
دارند.نبیموظفاستپیغامخداراوفادارانهاعالمکند،و

مردمهموظیفهدارندآنرادرزندگیخودبهکاربندند.
5:15بابلیهابهراستینیزقومیقدیمیوباستانیبودند.
امپراطوریقدیمیبابلتقریبًااز1900ق.م.تا1550ق.م.
ق.م 3000 سال از آن از پیش حتی و یافت، دوام
حکومتهاییدرآنسرزمینوجودداشت.بابلدرزمان
ارمیابهناگاهعلیهسلطهآشورطغیانکرد،ازخودسپاهی

ابرقدرت بهعنوان داده، دادوآشورراشکست تشکیل
بعدیدنیامطرحشد.

5:21آیاتابهحالشدهکهبهسخنانکسیگوشدهیداما
درپایانمتوجهشویدکهحتییککلمهازحرفهایش
راهمنشنیدهاید؟ارمیابهقومگفتکهچشموگوششان
هیچفایدهایبهحالشاننداردزیراازدیدنوشنیدنپیغام
خداسربازمیزنند.وقتیخداوعدهمیدادکهاگرمردم
یهوداواسرائیلازاواطاعتکنندبرکتشانخواهدداد
درکمال آنان نابودخواهندشد، کنند نااطاعتی اگر و
حماقتترجیحدادندچنینوعدهایرانشنیدهبگیرند.ما
نیزوقتیخداازطریقکالمشیاپیامآورانشباماسخن
میگوید،اگربهاوگوشندهیمدرواقعبهخودصدمه



نبایددر بهمناحترامبگذارید؟آیا نباید اینرابشنوید:22آیا نمیشنوید،
حضورمن،ترسوجودتانرافراگیرد؟منكهشنرابعنوانقانونیجاودانی،
حددریاهاقراردادم؛اگرچهدریاهاخروشبرآورندوامواجشانبهتالطم

آیند،ازاینحدنمیتوانندبگذرند!«
23و24خداوندمیفرماید:»قوممندلیسركشوطغیانگردارند.ایشانیاغی

شدهومراترکگفتهاند،وهیچگاهحرمتمرانگهنداشتهاند،هرچندمن
بارانرادربهاروپاییزبهایشانعطاكردم،وفصلكشتوبرداشتمحصول
رابرایآنانتعییننمودم.25برایهمیناستكهاینبركاتنیكوراازایشان

گرفتهام؛گناه،ایشانراازتماماینبخششهامحرومكردهاست.
26»درمیانقوممناشخاصبدكاریوجوددارندكههمچونشكارچیانیكه
برایشكاركمینمیگذارند،ایشانهمبرایانسانداممیگذارند.27همانطور
كهشكارچیقفسخودراپرازپرندهمیكند،ایشاننیزخانههایخودرااز
نقشههایفریبكارانهوغارتگرانهپركردهاند،بههمیندلیلاستكهاكنون
رفتار و میپوشند خوب و میخورند 28خوب هستند. ثروتمند و قدرتمند
بدشانحدواندازهایندارد؛نهبهدادیتیمانمیرسندونهحقفقیرانرابه
آنهامیدهند.29بنابراینمنایشانرامجازاتخواهمكردوازچنینقومی

انتقامخواهمگرفت!
30»اتفاقعجیبوهولناكیدراینسرزمینرویدادهاست:31انبیاءپیامهای
دروغینمیدهندوكاهناننیزبنابرگفتةایشانعملمینمایند،قوممنهم
ازاینوضعراضیاند.امابدانیدكهچیزیبهنابودیشمانماندهاست؛آنوقت

چهخواهیدكرد؟«
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زدهایم.پیامخداهرگزنخواهدتوانستماراعوضکند 
مگرآنکهبهآنگوشفرادهیم.

باید بهحضورخدامیروید؟ باچهحالتی  5:24-22
اواستکه اوبرویم،زیرا احترامبهحضور باترسو
حدوددریاهایخروشان،موسمباران،وزمانبرداشت
آن تمام شد ناچار خدا میکند. تعیین را محصول
چیزهاییراکهبهجایخدابرایاسرائیلمهمشدهبودو
مورداحتراماینقومقرارداشت،ازبیخوبنریشهکن
به دیگر بار میتوانستند آنها بدون مردم زیرا سازد.
احترام خدا به هماکنون از بنابراین کنند. احترام خدا
بگذارید.منتظرنشویدتااوآنچیزهاییراکهبهجای
ارزشمند و مهم برایتان و است شما احترام مورد او

است،ازشمابگیرد.
5:28و29بهدادیتیمانرسیدنوبهفکرفقرابودناز

خصائصمهمکسانیاستکهخداراخشنودمیسازند.
افرادشریردراسرائیلبااشخاصبیدفاعرفتارناعادالنهای
داشتند،واینباعثشدخدابهشدتخشمگینشود.این
گونهافرادبیدفاع-کسانیچونیتیمان،فقرا،وافراد
یکهوتنها-دراطرافماکمنیستند.برایکمکبهآنها

چهکاریمیتوانیدانجامدهید؟
بود. آشفته کاماًل زمان این در مذهبی اوضاع  5:31
مردم بر قدرتخود با بودند، خادمینخدا کاهنانکه
رهبریمیکردند،نهباتکیهبرحقیقتکالمخدا.بسیاری
ازانبیانیزبهجایاعالمپیغامخدا،بهمردمدروغمیگفتند
یاتنهانیمیازحقیقترابیانمینمودند.مردمازحقیقت
)یعنیازکالمخدا(رویگردانشدهبودندوتنهابهآنچه
کهمیخواستندگوشفرامیدادند.بنابراینعجیبنیست

کهسخنانارمیاچنداناثرینداشت.



آخریناخطاربهاورشلیم

فرار6 اورشلیم از جانتان نجات برای كنید! فرار بنیامین اهالی ای
كنید!درشهرتقوعشیپورخطررابهصدادرآورید،دربیتهكاریم
به ازسویشمال برپاكنید،چونبالوویرانیعظیمی را نشانههایخطر
اینسومیآید!2مناورشلیمرانابودخواهمكردشهریكهماننددختریزیبا
وظریفاست.3پادشاهانباسپاهیانشانگرداگردآنخیمهخواهندزدو
هریکدرهركجاكهبخواهندمستقرخواهندشد.4ببین،برایجنگآماده
میشوند.هنگامظهرجنگدرمیگیردوتمامبعدازظهربشدتادامهمییابد
تاشامگاهكههواتاریکمیشود.5آنگاهمیگویند:»بیاییددرتاریكیشب

حملهكنیموتمامكاخهایشراازبینببریم!«
6خداوندقادرمتعالچنینمیفرماید:»درختانشراببریدوباآندرمقابل

فاسدشده بكلی بایدمجازاتبشود،چون اینشهر بسازید. اورشلیمسنگر
است.7همانطوركهازچشمه،آبفورانمیكند،ازاینشهرهمشرارت
بیرونمیجهد!فریادظلموستمدركوچههایشطنینانداختهاست.بیماری

وزخمهایمتعفنآنهموارهدربرابردیدگانممیباشد.
8»ایاهالیاورشلیم،ازاینسختیهادرسعبرتبگیرید،وگرنهازشمابیزار
شده،سرزمینتانراویرانخواهمكردتاكسینتوانددرآنساكنشود.9مانند
درختموییكههمهخوشههایشچیدهشده،قوماسرائیلنیزخوشهچینی

خواهدشدآنگونهكهخوشهایباقینماند.«
10منبهخداوندگفتم:»چهكسیبهسخنانوهشدارهایمنگوشفراخواهد
داد؟ایشانگوشهایخودرابستهاندونمیخواهندبشنوند.كالمتوایشانرا
ناراحتوخشمگینمیسازدونمیخواهندبهگوششانبرسد.11بسببتمام
اینكارهایشرمآورشانمنازخشمالهیلبریزمودیگرنمیتوانمتحمل

كنم.«
آنگاهخداوندفرمود:»خشموغضبخودرابرسراهالیاورشلیمخواهم
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6:1ارمیابهقبیلهخودشبنیامینکهدرشمالاورشلیم 
واقعبود،هشدارداد.بهآنهاتوصیهکردکهفرارکنند،
امانهبهشهرحصارداروظاهرًاامِناورشلیم،بلکهبهتقوع
کهشهریبودتقریبًادر20کیلومتریجنوباورشلیم.
در»بیتهکاریم«کهدرمیانهراهبیناورشلیموبیتلحم

قرارداشت،دودرابهنشانهخطربهراهانداختهبودند.
6:9بابلمانندفردیخوشهچین،تاتکتکافرادقوم
نمییافت. قرار و آرام نمیکرد خوشهچینی را اسرائیل
سپاهیانبابلسهباربهیهوداحملهکردندتاسرانجامقوم

ومعبدرابالکلنابودساختند)2پادشاهان24و25(.

مورد در نمیخواستند و بودند خشمگین مردم  6:10
احکامخداچیزیبشنوند.زندگیکردنبرایخداظاهرًا
چندانهیجانانگیزنبود.امروزهنیزمردمدرستمثلزمان
ارمیابیزارندازاینکهبهخواستخداعملکنندوزندگی
پرهیزگارانهومنضبطیداشتهباشند.اماواکنشمردمهر
قدرهمکهناراحتکنندهباشد،بایدکماکانکالمخدارا
بهگوشآنانبرسانیم.وظیفهماایناستکهکالمخدا
رابرایشانبیانکنیم،ووظیفهآنهاایناستکهآنرا
بپذیرند.نبایداجازهدهیمکهمعیارمابرایسخنگفتن،

خواستهوپسندمردمباشد.



ریختبركودكانیكهدركوچههابازیمیكنند،برمجلسجوانان،برزن
وشوهرها،وبرسالخوردگان.12زنانوخانههاومزرعههایشان،همهبهدست
دشمنخواهدافتاد،چونمناهالیاینسرزمینراتنبیهخواهمكرد.13همگی
ایشانازكوچکتابزرگ،دروغگوبوده،بدنبالسودنامشروعمیباشند،
حتیانبیاءوكاهناننیزفریبكارند!14آنهازخمهایقوممرامیپوشانندگویی
چیزچندانمهمینیست.میگویند:»آرامشبرقراراست!«درحالیكهآرامشی
وجودندارد.15آیاقوممنازبتپرستیشرمندهاند؟نه،ایشانهرگزاحساس
شرموحیانمیكنند!ازاینرو،منایشانرامجازاتخواهمنمودوایشاندر

میانكشتگانخواهندافتاد.«
16باوجوداین،خداوندچنینمیفرماید:»برسرجادههابایستیدوبپرسیدراه
درست،یعنیراهیكهخداشناساندرایامقدیممیپیمودند،كداماست؛شما
نیزهمانراهرادنبالنماییدتادروجودتانآرامشبیابید.ولیشماجواب
میدهید:»نه،مااینراهراپیروینخواهیمكرد!«17برشمانگهبانانیگماشتم
تابهشماهشداردهندكهبهصدایشیپورخطرگوشدهید،ولیشماگفتید:

»گوشنخواهیمداد!«
بنگریدكهبرسر 18پسخداوندمیگوید:»ایقومهابشنوید!ایگواهان
ایشانچهخواهدآمد!19ایزمینگوشبده!منبرسراینقومبالییخواهم
منگوش بهكالم است،چون ثمرةخیاالتگناهآلودخودشان آوردكه
نمیدهندودستوراتمرازیرپامیگذارند.20پسدیگرچهفایدهایداردكه
ازسرزمینسبابرایمنبخورمیآورندوازسرزمینهایدوردست،عطرهای
گرانبها.منهدایایایشانرانمیتوانمبپذیرم؛دیگربرایمخوشایندنیستند.
21بنابراینمنبرسرراهاینقومسنگهایلغزندهقرارخواهمدادتاپدران،

پسرانودوستانوهمسایگانشانبلغزندوهالکشوند.
22»ازسرزمینشماللشكریدرحركتاستوقومنیرومندیبرایجنگ
باشمابرخاستهاند.23ایشانبهكمانونیزهمسلحند،سنگدلوبیرحمهستند
ووقتیبراسبهایخودسوارمیشوند،صدایشانمانندخروشدریاست!آنها

برایجنگبااورشلیممهیاشدهاند.«
24مردماورشلیممیگویند:»اینخبرهاراشنیدهایم،برایهمیندستهایمان
دردیم. و هراس دچار است، زاییدن حال در كه زنی مانند و شده لرزان
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6:14»اهمیتنده؛مشکلخودبهخودحلمیشود!« 
مردم عکسالعمل نمیرسد؟ بهنظر آشنا جمله این آیا
بود. همین دقیقًا نیز ارمیا هشدارهای قبال در اسرائیل
آنچه نمیکند. عوض را آن هرگز حقیقت انکار اما

انکار با اتفاقمیافتد.گناههیچگاه خدامیگویدحتمًا
برطرفنمیشود.بایدنزدخدااعترافکنیمکهگناه

کردهایم،وازاوبخواهیمماراببخشد.



25جرأتنداریمبهصحرابرویمویادرجادههاقدمبگذاریم،چوندشمنما

مسلحاست!ترسازهرسومارافراگرفتهاست!«
26خداوندمیفرماید:»ایقوممن،لباسماتمبرتنكنوبهعزابنشین؛مانند

كسیكهدرمرگتنهاپسرشبهعزانشسته،بهتلخیسوگواریكن،چون
سربازانغارتگر،ناگهانبرتوهجومخواهندآورد.

27»ایارمیا،منتوراسنگمحکقراردادهامتاقوممرامحکبزنی؛پس
و یاغیشده كاماًل 28آنها نما. ارزیابی و مشاهده را ایشان رفتار و كردار
میروند، بههرجاكه است؛ مفرغوآهنسختگردیده دلشانهمچون
غیبتمیكنند؛تماماعمالشانگناهآلوداست.29آهنگرباافزودندمایكوره،
سربراتصفیهمیكند،ولیقوممنتصفیهناپذیرند،زیرابدكارانازآنها
جدانمیشوند.30ایشان»نقرةناخالصبیمصرف«نامیدهخواهندشد،چون

منتركشانكردهام.«

مردمدرعباداتکاذبغرقشدهاند

آنگاهخداوندبهارمیافرمود2كهكناردروازةخانةخداوندبایستدو7
اینپیامرابهگوشمردمبرساند:ایمردمیهودا،ایتمامكسانیكه
دراینجاخداوندراعبادتمیكنید،بهكالمخداوندگوشفرادهید!3خداوند
قادرمتعال،خدایقوماسرائیلمیفرماید:»اگرراههاواعمالتانراتغییرداده،
اصالحكنید،اجازهخواهمداددرسرزمینخودباقیبمانید.4فریبسخنان
دروغرانخورید،فكرنكنیدكهچونخانةمندراینجاستنخواهمگذاشت
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6:27-30آتْشفلزراتصفیهمیکند.حرارْتناخالصیها
راازبینمیبردوفلِزخالصراباقیمیگذارد.اماوقتی
خدامردمیهودارابهبوتهآزمایشگذاردومحکزد،هیچ
خلوصیدرآنهانیافت.آنانهمچنانبهراههایگناهآلود
خودادامهمیدادند.آیادرزندگیشمانیزناخالصیهایی
هستکهبایدازبینبرود؟اینناخالصیهارادرحضور
خدااعترافکنیدوبهاواجازهدهیدهرطورکهصالح
میداندشماراتصفیهکند.نیزلَختیبهآنقسمتهاییاز
زندگیتانبیندیشیدکهپاکوتصفیهشدهاست،وخدا

رابهاینخاطرشکرکنید.
7:1-10:25درآغازاینقسمت،خداارمیارابهکناره
دروازهخانهخدامیفرستدتابهقومدرموردواهیبودن
اینتصورکهخدااجازهنخواهددادبهمعبدوساکنین
اطرافآنآسیبیبرسد،هشداردهد.ارمیاقومرابهخاطر
نیز و بتپرستی، بیهوده، مذهبی آیینهای از پیروی
رفتاربیشرمانهخودورهبرانشانسختسرزنشنمودو
اعالمداشتکهیهودادرآستانهمجازاتورفتنبهتبعید

یهویاقیمکه پیشگوییدرزمانسلطنت این دارد. قرار
انتظار بهتحققپیوست.قومکه دستنشاندهمصربود،
مرگنابههنگامیوشیارانداشت،ازنظرروحانیبهسرعت
سیرقهقراپیمودوبدینترتیباکثرکارهایمثبتیکه
یوشیاانجامدادهبودبهیکبارهنقشبرآبشد.مضامین
عمدهاینقسمتعبارتندازمذهبدروغین،بتپرستی
وریاکاری.ارمیابهخاطراینپیشگوییاشتاچندقدمی

مرگپیشرفت،اماشاهزادگاننجاتشدادند.
بهترینجاییبودکهمیشددر 7:2دروازهخانهخدا
موردبزرگترینگناهمردمیعنیریاکاریبهآنانهشدار
داد.مردمفکرمیکردندکهچونمعبدیاخانهخدادر
شهرشانقراردارددرامنوامانند،واجرایمراسممذهبی
نیزباعثنجاتشانخواهدشد.باخودمیگفتندکهممکن
استخدااجازهدهدیهوداسقوطکند،اماهرگزاجازه
نخواهددادمعبدشنابودشود.ولیارمیاهشداردادکه
هیچ مذهبی مراسم و معبد نباشد، خدا با قوم دل اگر

ارزشینخواهدداشت.



این در داد اجازهخواهم فقطدرصورتی 5و6و7من شود. ویران اورشلیم كه
سرزمینباقیبمانیددرسرزمینیكهجاودانهبهپدرانتاندادهامكهازكردارو
رفتاربددستكشیده،بایكدیگربادرستیوانصافرفتاركنید،ازیتیمان،
بیوهزنانوغریبانبهرهكشینكنید،ازریختنخونبیگناهاندستبردارید
وازپیرویخدایاندیگركهباعثزیانولطمةشماسترویگردانشوید.
8»اماشمابهسخناندروغوبیپایهامیدبستهاید؛9دزدیمیكنید،مرتكبزنا
وقتلمیشوید،بهدروغقسممیخورید،برایبتبعلبخورمیسوزانیدو
خدایانبیگانهرامیپرستید،10وبعدبهخانهایكهبهناممننامیدهشدهآمده،
درحضورمنمیایستیدومیگویید:»مادرامنوامانیم!«وبازبرمیگردید
ناممرابرخوددارد، وغرقكارهایزشتتانمیشوید.11مگرخانهایكه

آشیانةدزداناست؟هرآنچهدرآنجامیكنید،میبینم.
12»بهشیلوهبروید،بهشهریكهنخستینعبادتگاهمندرآنقرارداشت،و
ببینیدبسببگناهانقومماسرائیل،باآنچهكردم!13و14بسببتمامگناهانی
كهمرتكبشدهایدهمانبالرابرسرشمانیزخواهمآورد.بااینكهبارها
دراینموردباشماسخنگفته،هشداردادموشمارافراخواندم،ولیشما
نهگوشكردیدونهجوابدادید.پسهمانطوركهاجازهدادمخانةمرادر
شیلوهخرابكنند،اجازهخواهمدادتااینخانهرانیزخرابكنند.بلی،این
خانهراكهبهناممنبودهوچشمامیدتانبهآناستواینسرزمینراكهبه
شماوبهپدرانتاندادهام،ویرانخواهمكرد؛15همانطوركهبرادرانافرایمی

شماراتبعیدنمودم،شمارانیزتبعیدخواهمكرد.
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اما  7:8مردمگرچهمراسمعبادتیرابهجامیآوردند،
زندگیشانهمچنانمملوازگناهبود.ظاهرمذهبراحفظ
میکردند،اماهیچتعهدشخصینسبتبهخدانداشتند.ما
نیزممکناستبهراحتیدرچنیندامیبیفتیم.حضوردر
کلیسا،مشارکتباسایرایمانداران،تعلیمدرکانونشادی،
وعضویتدردستهسرایندگاناگرازدلوبرایخدا
نباشد،جملگیپوچوبیفایدهاست.بنابراینبهجااستکه
ایناعمالراانجامدهیم،نهتاکلیساراراضیکردهباشیم،

بلکهتاازاینطریقبهخداخدمتیکردهباشیم.
7:8-11بینتصوریکهمردمیهودادرموردمعبدشان
داشتندوتصوربسیاریازمردِمامروزیدرموردکلیساها،
ازروح درخانههایشان 1ـ دارد. شباهتوجود چندین
بهکلیساهایزیبایی نیز حاکمبرمعبدخبرینبود.ما
اما است، عبادت برای عالی بسیار مکانی که میرویم
کمترپیشمیآیدکهدرطولهفتهنیزدرحضورخدا
وقتصرفکنیم؛2ـخودمعبدمهمترازمحتوایایمان
شدهبود.درموردمانیزممکناسترفتنبهکلیساو

تعلقداشتنبهیکگروه،اززندگیدگرگونشدهووقف
خدامهمترباشد؛3ـمردمازمعبدشانبهعنوانپناهگاهی
برایمخفیشدناستفادهمیکردند.امروزهنیزبسیاری
روانی تکیهگاه نوعی را مذهبی وابستگیهای مردم، از
میدانندوتصورمیکنندباگرایشبهمذهب،ازبدیو

مشکالتآنمصونخواهندبود.
پاکسازی بههنگام را سخنان همین عیسی  7:11و12
معبدبیانفرمود)مرقس17:11؛لوقا46:19(.اینقسمت
همدرموردشرارتهایزمانعیسیمصداقداشت،هم
درموردبدیهایدورانارمیا.خیمهعبادتدرشیلوهقرار
امااینشهرظاهرًامتروکبودوکسیدرآن داشت،
زندگینمیکرد.اگرخداازشیلوهبهاینخاطرکهخیمه
عبادتدرآنجاقرارداشتمحافظتنکرد،چرامیبایست

ازاورشلیمبهدلیلوجودمعبدمحافظتنماید؟
7:15افرایمنامدیگراسرائیلیعنیحکومتشمالیبود
کهمردِمآندرسال722ق.م.بهدستآشوربهاسارت

بردهشدند.



16»پستوایارمیا،دیگربرایاینقومدعایخیرنكنوبرایآنهاگریهو
زاریوشفاعتننما،چوننخواهمپذیرفت.17مگرنمیبینیدرتمامشهرهای
یهوداودركوچههایاورشلیمچهمیكنند؟18ببینچطوربچههاهیزمجمع
بت برای تا میكنند درست خمیر زنها میافروزند، آتش پدرها میكنند،
»ملكهآسمان«گردههاینانبپزندوبرایسایرخدایانشانهدایاینوشیدنی
تقدیمكنندوبهاینترتیبمرابهخشمآورند!19آیااینكارها،بهمنلطمه
میزند؟بیشترازهمهبهخودشانضررمیرسانندوخودشانرارسوامیكنند.
20پسمنآتشخشموغضبخودرافروخواهمریخت.بلی،شعلههایخشم
وغضبمن،اینعبادتگاهراسوزانده،مردم،حیوانات،درختانومحصوالت

زمینراازمیانخواهدبردوكسینخواهدتوانستآنراخاموشكند!«
21خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلمیفرماید:»گوشتقربانیهاییراكه

آنهاییكه بهخوردنشانهستید،چه مجاز راكه آنهایی ذبحمیكنیدچه
خوردنشانممنوعاست،همهرابخورید،22چونوقتیپدرانشماراازمصر
از دادم ایشان به را دستوراتخود ایشانسخنگفته، با و آوردم، بیرون
ایشانهدیهوقربانینخواستم،23بلكهآنچهبهایشانفرمودهبودماینبود:
ازمنپیرویكنیدتامنخدایشماباشموشماقوممن!فقطبههرراهی
24ولی باشد. وخوبی خیر به برایتان چیز همه تا بروید میگویم، من كه
ایشانگوشفراندادندوتوجهیننمودند،بلكهبدنبالهوسدلخودرفتندو
بجایپیشرفتوبهترشدن،وضعشانبدترشد.25ازروزیكهپدرانشمااز
مصربیرونآمدندتابهامروز،خادمینیعنیانبیایخودراهرروزنزدشما
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عشق  الهه ایشتار، برای بود لقبی آسمان ملکه  7:18
اورشلیم، سقوط از پس بینالنهرین. اقوام نزد جنگ و
کماکان کردند، فرار مصر به یهودا از که پناهندگانی
اساس بر .)44 )فصل دادند ادامه الهه این پرستش به
نسخههایخطیپاپیروسیکهدرهرموپولیِسمصرپیدا
شدهومتعلقبهقرنپنجمقبلازمیالداست،ملکهآسمان
نیزازجملهخدایانیبودهکهتوسطیهودیانساکنمصر

پرستشمیشدهاست.
7:19اینآیهبهچنینسؤالیپاسخمیدهد:»وقتیاز
میبیند؟« لطمه کسی چه میشویم، رویگـردان خدا
شدن جدا هستیم. ما خود میبیند لطمه که کسی تنها
نور از را گیاهی که است این مانـند درست خدا از
خورشید،آب،یادیگرمنابعغذاییمحرومکنیم.خدا
تنهامنبعقدرتروحانیمااست.وبنابراینباجداشدن
قطع را خودمان زندگی شاهرِگ واقع در منبع این از

کردهایم.

7:21-23خدانظامقربانیهاراوضعکردهبودتاازاین
نمایند)ر.ش. اطاعت او از طریقمردمراتشویقکند
بگذرانند قربانی مردمخواست از او کتابالویان(. به
نهازآنروکهاینکارباعثخشنودیاومیشد،بلکه
چونمیخواستمردمازاینطریقبهگناهانخودپی
ببرندوازآنپسبرایاوزندگیکنند.اماقومگرچه
این از مقصود میگذراندند، قربانی خدا برای وفادارانه
عملرافراموشکردهبودند،بههمینجهتازاحکام
خدانااطاعتیمیکردند.ارمیابهقومیادآورشدکهبهجا
نباشد، بااطاعتازخداتوأم آوردناعمالمذهبیاگر

کاریپوچوبیمعنااست.
7:25خدااززمانداودتاپایاندورانعهدعتیقانبیای
هر فرستاد. یهودا و اسرائیل سرزمینهای به را بسیاری
قدرهمکهشرایطبدبود،خداهمیشهکسانیراانتخاب
بیتفاوتی مورد در مردم به آنان طریق از تا میکرد

نسبتبهامورروحانیهشداردهد.



فرستادم.26ولینهبهسخنانشانگوشدادیدونهبهایشاناعتناییكردید،
بلكهسختدلویاغیشدهبدترازپدرانتانرفتارنمودید.

27»بنابراینایارمیا،هرآنچهمیفرمایمبهایشانبگو،ولیانتظارنداشتهباش
گوشبدهند!بهایشانهشداربده،ولیمنتظرپاسخینباش.28بگوكهایشان
قومیهستندكهنمیخواهنددستوراتخداوند،خدایخودرااطاعتكنندو
نمیخواهنددرسعبرتبگیرند،چونراستیودرستیازبینرفتهوسخنی

نیزازآنبهمیاننمیآید.«
29خداوندمیفرماید:»ایاهالیاورشلیم،عزاداریكنید؛مویخودرابهنشانة

شرمتراشیده،دوربریزید؛بربلندیهابرآییدونوحهسراییكنید،چونمن
ازشماخشمگینهستموشماراطردكردهوترکنمودهام.30اهالییهودا
دربرابرچشمانمنشرارتورزیدهاندوبتهایخودرابهخانةمنآوردهو
آنجارانجسساختهاند.31دروادی»ابنهنوم«نیزقربانگاهیبهنام»توفت«
بنانمودهاندودرآنجاپسرانودخترانخودرابرایبتهازندهزندهدرآتش،
قربانیمیكنندكارزشتوهولناكیكهنهامرفرمودهبودمونهحتیاز
خاطرمگذشتهبود.32بنابراینروزیخواهدرسیدكهدیگربهآنجا»توفت«
یاوادی»ابنهنوم«نخواهندگفت،بلكهآنرا»وادیكشتارگاه«خواهند
نامید،چوناجسادبیشماریازكشتهشدگانرادرآنجادفنخواهندكرد،
هوا پرندگان خوراک من قوم الشههای 33و نماند؛ باقی جایی كه طوری
براند. را آنها كه ماند نخواهد باقی كسی و شد خواهد بیابان حیوانات و
34منآوایسرودوشادمانیوهلهلةعروسودامادراازشهرهاییهوداو
كوچههایاورشلیمقطعخواهمنمودواینسرزمینرابهویرانهمبدلخواهم

ساخت.«

خداوندمیفرماید:»درآنوقت،دشمنقبرهایپادشاهانوبزرگان8
شكافته، را اورشلیم ساكنان و انبیاء كاهنان، قبرهای یهودا،
بتهایشان، مقابل بیرونخواهدآورد،2ورویزمیندر را استخوانهایشان
آفتابوماهوستارگان،پهنخواهدكردبتهاییكهموردپرستشوعالقة
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دره  در »آتشگاه«( معنای )به توفت قربانگاِه  7:31
هنومبرپاداشتهشد،درهایکهمحلانباشتنزبالههای
شهربود.ازاینقربانگاهبهمنظورپرستشموَلکاستفاده
برایش را کودکان میبایست که بود بتی که میشد
قربانیمیکردند)2پادشاهان6:21(.امادرستدرهمان
جاییکهمردمفرزندانشانرادرمراسمگناهآلوِدپرستش

بتهامیکشتند،بهزودیخودشانکشتهمیشدند.

8:1اینتهدیدکهقبرهایمردمیهوداشکافتهخواهد
شد،درنظرمردمیکـهبرایمردگانشاناحترامزیادی
قائلبودندوشکافتنقبررابزرگترینتوهینمیدانستند،
طعنهآمیز بود مجازاتی این بود. هولناک بس تهدیدی
بهخاطرپرستیدنبت:اجسادقومدرمقابلخورشید،ماه،
وستارگانقرارخواهدگرفت،درستهمانخدایانیکه

تصورمیکردندنجاتشانخواهندداد.



آنانبودوازآنهاپیرویمیكردند.آناستخوانهادیگرجمعآوریودفن
نخواهندشد،بلكهمانندفضلةحیواناتبررویزمینخواهندماند.3كسانی
كهازاینقوِمفاسدزندهبمانند،بههرجاییكهایشانراپراكندهكردهباشم

مرگرابرزندگیترجیحخواهندداد.«

مردمفریبمعلمیندروغینرامیخورند
4خداوندفرمودتابهقومشچنینبگویم:»كسیكهمیافتد،آیادوبارهبلند

نمیشود؟كسیكهراهرااشتباهمیرود،آیابهراهراستبازنمیگردد؟5پس
چراقوممن،اهالیاورشلیم،دچارگمراهیهمیشگیشدهاند؟چرابهبتهای
دروغینچسبیدهاندونمیخواهندنزدمنبازگردند؟6بهگفتگویآنهاگوش
دادم،ولییکحرفراستنشنیدم!هیچكسازگناهشپشیماننیست؟
اسبیكه مثل بلكه مرتكبشدهام؟« نمیگوید:»چهكارزشتی هیچكس
باسرعتبهمیدانجنگمیرود،همهباشتاببسویراههایگناهآلودشان
و پرستو فاخته، همینطور كند؛ كوچ وقت چه میداند 7لکلک میروند!
مرغماهیخوار؛هرسالدرزمانیكهخداتعیینكردهاست،همةآنهاباز
من قوانین از و نمیدانند را خود بازگشت زمان من قوم ولی میگردند؛

بیاطالعهستند.
8»چگونهمیگوییدكهداناهستیدوقوانینمرامیدانید،درحالیكهمعلمانشما
آنهاراتغییردادهاندتامعنیدیگریبدهند؟9اینمعلماِنبظاهردانایشمابرای
همینگناهتبعیدشده،شرمندهورسواخواهندشد.آنهاكالممراردكردهاند؛
آیاداناییایناست؟10بنابراینزنانومزرعههایایشانرابهدیگرانخواهم
داد؛چونهمةآنهاازكوچکتابزرگطمعكارند؛حتیانبیاءوكاهناننیز
فقطدرپیآنندكهمالمردمرابهفریبتصاحبكنند.11آنهازخمهایقوم
برقرار نیست؛میگویند:»آرامش مرامیپوشانندگوییچیزچندانمهمی
است!«درحالیكهآرامشیوجودندارد.12آیاقوممنازبتپرستیشرمندهاند؟
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یامتوجهمیشودکهدارد  وقتیکسیمیافتد 8:6-4
که است این عاقالنه کار تنها میرود، اشتباه را مسیر
اماخدامیدیدکه بازگردد. راست راه به یا برخیزد
قومداوطلبانهوتعمدًازندگیگناهآلودرابرگزیدهاند،و
خودرابااینتصورکهگناهانشانعواقبیدربرندارد،
فریفتهاند.آنانقادرنبودندارادهخدارابرایزندگیخود
درککنندومیکوشیدندگناهانشانراکماهمیتجلوه
دهند.آیاشمانیزدرزندگیتاننشانههاییمیبینیددالبر
اینکهدرمسیریاشتباهقراردارید؟برایبازگشتنبهراه

راستچهکارهاییانجاممیدهید؟

اشتباه دارویی قوم به دروغین کاهنان و انبیا  8:11
را آنها زخمها، بر نهادن مرهم بهجای آنان میدادند؛
میپوشاندندوبهدروغبهمردممیگفتند»آرامشبرقرار
برقرار بگویندکهآرامش ما به ما اگررهبران است.«
استوهمهچیزدرامنوامانمیباشد،چگونهخواهیم
توانستاشتباهاتمانرااصالحکنیمیاازگناهخوددست
نظر همیشه که باشید کسانی مواظب بنابراین بکشیم؟
شما به کمکی حالت بهترین در آنان میدهند. موافق
کرد خواهند سعی حالت، بدترین در و کرد نخواهند

فریبتاندهند.



نه،ایشانهرگزاحساسشرموحیانمیكنند!ازاینرومنایشانرامجازات
خواهمكردوایشانجانداده،درمیانكشتگانخواهندافتاد.«

13خداوندمیفرماید:»منتماممحصولزمینایشانرانابودخواهمساخت؛

انجیردیدهنخواهدشد؛ انجیریبردرخت دیگرخوشهایبردرختموو
برگهانیزپژمردهمیشوند!هرآنچهبهایشاندادهام،ازمیانخواهدرفت.«

شهرهای به بیایید نشستهایم؟ اینجا »چرا گفت: خواهند خدا قوم 14آنگاه
حصارداربرویموآنجابمیریم؛زیراخداوند،خدایما،مارامحكومبهنابودی
كردهوجامزهردادهتابنوشیم،چونمانسبتبهاوگناهورزیدهایم.15برای
براهشفاوسالمتی نشد.چشم انتظاركشیدیم،ولیخبری صلحوآرامش

بودیم،ولیوحشتواضطرابگریبانگیرماشد.«
16صدایاسباندشمنازدان،مرزشمالی،شنیدهمیشود؛صدایشیههاسبان

نیرومندشان،همهرابهلرزهانداختهاست؛چوندشمنمیآیدتااینسرزمین
وشهرهاواهالیآنرانابودسازد.

17خداوندمیفرماید:»مننیروهایدشمنرامانندمارهایسمیبهجانشما

خواهمانداختمارهاییكهنمیتوانیدافسونشانكنید؛هرچهتالشكنید،باز
شماراگزیده،خواهندكشت.«

نالههای كنید! 19گوش است! بیتاب من دل نمیپذیرد! درمان من، 18درد
قوممنازهرگوشةسرزمینشنیدهمیشود!آنهامیپرسند:»پسخداوند

كجاست؟آیاپادشاهماسرزمینمانراترکگفتهاست؟«
خداوندجوابمیدهد:»چراباپرستیدنبتهاوخدایانغریبخود،خشممرا

شعلهوركردید؟«
و آمد تابستان محصولگذشت؛ برداشت میگویند:»فصل اندوه با 20قوم

رفت؛ولیماهنوزنجاتنیافتهایم!«
21دلمنبخاطرصدماتوجراحاتقومم،خونیناست؛ازشدتغموغصه،
ماتمزدهوحیرانم.22آیادرجلعاددارویینیست؟آیادرآنجاطبیبیپیدا

نمیشود؟پسچراقوممنشفانمییابد؟
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نشانمیدهدکه  بهترینوجه به اینآیات  8:18و19
ارمیاچهاحساسیداشتوقتیمیدیدکهقومشخدارارد
میکنند.ارمیاباخشمونگرانیبهدنیاییکهغرقدرگناه
استمینگرد.مانیزهمیندنیاییرامیبینیمکههنوزهم
درگناهاستوهنوزهمخداراردمیکند.اماآیاشده
کهقلبمانبهراستیبهخاطردوستان،همسایگان،ودنیای
گمشدهبیتابشودواحساساندوهودلشکستگیکنیم؟
ماتنهازمانیدرصددکمکبهدیگرانبرخواهیمآمدکه

نسبتبهآنانهماندلسوزیراداشتهباشیمکهارمیاداشت.
بایدنخستازخدابخواهیمکاریکندکهقلبمانبهخاطر
دنیاییکهخدابهشدتآنرادوستدارد،بیتابشود.

اما بیماریروحانیمردمگرچهبسیارحادبود،  8:22
هنوزامکاندرمانوجودداشت.بااینحال،آناننخواستند
هیچگونهداروییرابپذیرند.خدامیخواستزخمهایقوم
راکهخودباعثآنشدهبودندشفادهد،امانمیتوانست

چنینشفاییرابهآنانتحمیلکند.



ارمیابرایمردماشکمیریزد

ایكاشسرمنمخزنآبمیبودوچشمانمچشمةاشکتابرای9
كشتگانقوممشبوروزگریهمیكردم!2ایكاشمنزلیدربیابان
میداشتموبرایفراموشكردنقوممبهآنجاپناهمیبردم،چونهمگیایشان

زناكاروخائناند!
3خداوندمیفرماید:»زبانخودرامثلكمانخممیكنندتاسخناندروغخود

رامانندتیررهاسازند؛بجایراستی،دروغبرسرزمینشانحكومتمیكند؛
درشرارتورزیدنپیشرفتمیكنندومرادرنظرندارند.«

همه برادران چون نكنید! اعتماد برادرتان به باشید! برحذر دوستانتان 4از
فریبكارندودوستانهمهسخنچین!5دوست،دوسترافریبمیدهد؛كسی
نیستكهسخنراستبگوید؛ایشانزبانخودراعادتدادهاندكهدروغ
بگوید؛آنهابااینگناهان،خودراخستهوفرسودهمیكنند!6خداوندمیفرماید:
»تودرمیاندروغگویانوفریبكارانیزندگیمیكنیكهنمیخواهندبسوی

منبیایند.«
7بنابراینخداوندقادرمتعالچنینمیفرماید:»آنهارامثلفلزدركورةآتش
میگدازمتاتصفیهشوند؛جزاین،چهمیتوانمبكنم؟8زباندروغگویآنها،
بر مثلتیریزهرآلوداست؛درحضورهمسایههایخود،سخناندوستانه
این بخاطر 9آیا توطئهمیچینند. ایشان علیه زبانمیرانند،ولیپشتسر،

كارهانبایدایشانراتنبیهكنم؟آیانبایدازچنینقومیانتقامبگیرم؟«
و میگریم آن خرم چراگاههای و سرزمین این سرسبز كوههای 10برای
ماتممیكنم،چونهمهسوختهوویرانشدهاند،هیچموجودزندهایازآن

نمیگذرد؛نهرمهایهست،نهپرندهایونهجانوری؛همهگریختهاند.
شغالها النة را آن تبدیلكرده، بهخرابه را »اورشلیم میفرماید: 11خداوند

خواهمكرد؛شهرهاییهوداراخالیازسكنهوویرانخواهمساخت.«
12پرسیدم:»خداوندا،چرااینسرزمینبایدبهبیابانخشکوسوزانتبدیل
شود،بطوریكهكسیجرأتنكندازآنعبورنماید؟كدامانسانحكیمی
میتوانداینموضوعرادرکكند؟بهچهكسیاینراآشكاركردهایتابه

مردمتوضیحدهد؟«
13خداونددرجوابفرمود:»قوممنازدستورهاییكهبهایشاندادهبودم،

سرپیچیكردهوبهآنچهگفتهبودم،عملننمودند،14بلكهبجایآن،درپی
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نقیض  و احساساتیضد قومش به نسبت ارمیا  9:4-1
داشت.ازگناهانشانخشمگینبود،امادلشنیزبهحالآنان
میسوخت.بهواسطهخدمتخداازآنانجدابودوباآنها

فرقداشت،امادرعینحالاونیزیکیازآنهابود.عیسی
نیزآنگاهکهدرمقابلاورشلیم-شهریکهمردمشاورارد

کردند-ایستاد،احساساتیمشابهداشت)متی37:23(.



را بعل بتهای اجدادشان، تعلیم طبق و رفتند دلسركشخود خواستههای
پرستیدند.15بهاینسبببهایشانخوراکتلخخواهمدادوآبزهرآلود
خواهمنوشانید؛16ایشانرادرمیانقومهاییكهنهخودشانونهاجدادشان
میشناختند،پراكندهخواهمساخت؛حتیدرآنجانیزشمشیرهالكترابه

تعقیبشانخواهمفرستادتابكلینابودشوند.«
بیندیشید!آنگاه 17خداوندقادرمتعالمیفرماید:»بهآنچهرویخواهدداد

بدنبالزناننوحهخوانبفرستید،بدنبالماهرترینآنها!18ازایشانبخواهیدتا
باشتاببیایندوآنچناننوحهسراییكنندكهچشمانتانازاشکپرشودو
ازمژههایتانآبجاریگردد!19بهنالههایاهالیاورشلیمگوشدهیدكه
میگویند:»وایبرما،چگونهغارتشدیم!وایبرما،چگونهرسواگشتیم!

بایدكهسرزمینمانراترکكنیم،چونخانههایمانهمهویرانشدهاند.«
20ایزنانبهكالمخداوندگوشدهیدوبهسخناناوتوجهكنید!بهدخترانتان
نوحهگریوبههمسایگانتانعزاداریبیاموزید.21زیراشبحمرگازپنجرهها
بازی بچههادركوچهها بهداخلخانههاوكاخهایتانخزیدهاست.دیگر

نمیكنندوجوانانبرسرگذرجمعنمیشوند،چونهمهازبینرفتهاند.
22خداوندمیفرمایدبهایشانبگو:»اجسادمردممثلفضلهدرصحراومانند

بافهدرپشتسردروگر،خواهدافتادوكسینخواهدبودكهآنهارادفن
كند.

23»مرددانابهحكمتخودافتخارنكندوشخصنیرومندبهقوتخودنبالدو
ثروتمندبهثروتخودفخرنكند؛24بلكههركهمیخواهدافتخاركند،بهاین
افتخاركندكهمرامیشناسدومیداندكهخداوندهستمورحمتوانصاف
وعدالترابرزمینبجامیآورمچیزهاییكهموجبخشنودیوسرورمن

میباشند.
25»زمانیمیرسدكهتمامكسانیراكهفقطجسمًاختنهشدهاندتنبیهخواهمكرد،
26یعنیمصریها،ادومیها،عمونیها،موآبیها،ساكنینصحراكهبتپرست
هستند،وحتیشمامردمیهودارا!چونختنةشماهممثلختنةآنها،فقطیک
رسموعادتاستوبس،ودلووجودگناهآلودتانختنهنگردیدهاست.«
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تحسین  دیگران در معمواًل مردم که آنچه  9:23و24
میکنند،خصوصیاتیظاهریاستازقبیلزیبایی،قدرت
وثروت.اماآنچهبرایخدامهماستایناستکهمااورا
بهگونهایعمیقوشخصیبشناسیمواورابهخاطرعدالت،
رحمت،ومحبتشتحسینکنیموهمینخصوصیاترا
چه مردم دارید دوست سازیم. متجلی خود زندگی در

چیزیرابیشترازهمهدرشماتحسینکنند؟

باز ابراهیم زمان به که بود سنتی ختنه  9:25و26
خدا با ارتباط نماد را ختنه اسرائیل قوم میگشت.
اقوام نزد کردن ختنه .)14-9:17 )پیدایش میدانستند
بتپرستنیزرواجداشت،امانهبهنشانهعهدوپیمانشان
کماکان نیز ارمیا زمان در گرچه اسرائیل قوم خدا. با
سنتختنهرانگاهمیداشتند،امااهمیتروحانیآنرا

بالکلازیادبردهبودند.



خداوند،خدایخلقتاست

ایبنیاسرائیل،بهپیامیكهخداوندبهشمامیدهد،گوشفرادهید:10
2»ازراهورسمسایرقومهاپیروینكنیدومانندآنهاازحركات
ستارگانوافالکنترسیدوفكرنكنیدسرنوشتشماراآنهاتعیینمیكنند.
3رسمهاوراههایآنهاچقدرپوچواحمقانهاست؛درختیازجنگلمیبرند
ونجارباابزارشازآنبتیمیسازد،4سپسباطالونقرهزینتشمیدهندو
بامیخوچكشآنرادرمحلاستقرارشمحكممیكنندتانیفتد.5درستمانند
مترسكیدرجالیزاستكهنهحرفمیزندونهراهمیرود،بلكهكسیباید
آنرابرداردوجابجانماید،پسشماازچنینبتینترسید!چوننهمیتواند

صدمهایبزندونهكمكیبكند.«
6ایخداوند،خدائیمثلتووجودندارد،چونتوبزرگیونامتپرقدرت
شایستة تو فقط نترسد؟ تو از كه كیست قومها، تمام پادشاِه 7ای است!
احترامی!درتمامسرزمینهاودربینتمامحكیمان،همتایتویافتنمیشود!
8آنانیكهبتمیپرستند،همگیاحمقونادانند!ازبتهایچوبیچهمیتوانند
بیاموزند؟9ازسرزمینترشیشورقهایكوبیدهشدةنقره،واز»اوفاز«طال
میآورندوهنرمندانوزرگرانماهر،آنهارابهرویبتهامیكشند؛سپس
دوزندگانهنرمندازپارچههایآبیوارغوانی،لباسهایزیبامیدوزندوبر

آنهامیپوشانند.
10ولیخداوندا،توتنهاخدایحقیقیمیباشی،توخدایزندهوپادشاهابدی
هستی!ازخشمتوتمامزمینمیلرزد،وقومهابههنگامغضبتومیگریزند

وخودراپنهانمیسازند!
11بهكسانیكهبتمیپرستندبگویید:»خدایانیكهدرخلقتآسمانوزمین

نقشینداشتهاندازرویزمینمحوونابودخواهندشد.«
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باشد.  باخبر آینده از دارد دوست هرکسی  10:2و3
اگربدانیمدرآیندهچهپیشمیآید،تصمیمگیریآسانتر
خواهدبود.میتوانازشکستهاجلوگیریکرد،وکاری
از نیزمیخواستند قطعًاموفقشد.مردمیهودا کردکه
آیندهباخبرشوند؛بنابراینکوشیدندازطریقطالعبینیبه
امورآیندهپیببرند.پاسخارمیابهآنان،امروزهنیزمصداق
وقایع به بردن پی برای مردم دارد:»آنستارگانیکه
است. خدا آفریدهدست میکنند، رجوع آنها به آینده
خداییکهوعدهدادهشماراهدایتکند،ازآیندهتانبا
خبراستودرتمامطولزندگیتانباشماخواهدبود.
شایدآیندهتانرابهشمانشانندهد،اماهمچنانکهزمان
میگذردوآیندهفرامیرسد،همراهباشماگامخواهدبر

داشت.بنابراینبهستارگاناتکانکنید،بلکهبهخداییکه
ستارگانراآفرید«.

10:8خدادراینجامردمرابهدودستهتقسیممیکند:
کسانیکهحقیقتًاداناهستندوآنانیکهبهراستینادانند.
کسانیکهتوکلشانبهیکتکهچوباست،ولوآنکه
بهزیباییتراشیدهوتزیینشدهباشد،بهراستیاحمقاند.
اماسادهترینکسیکهخدارامیپرستدازداناترینکسی
زیرا است. داناتر میکند، پرستش را بیارزش بتی که
آنشخصسادهالاقلازاینتواناییبرخورداراستکه
تشخیصدهدچهکسیخدایحقیقیاستوچهچیز
بهچهکسیتوکل یا بهچهچیز خداییدروغین.شما

میکنید؟



12اماخدایماباقدرتخودزمینراساخت،وباحكمتشجهانرابنیادنهاد
وباداناییخودآسمانهارابوجودآورد.13بهفرماناوستكهابرهادرآسمان
میغرند؛اوستكهابرهاراازنقاطدوردستزمینبرمیآورد،برقایجاد

میكند،بارانمیفرستد،وبادراازخزانههایخودبیرونمیآورد!
14آنانیكهدرمقابلبتهایشانسجدهمیكنندچقدرنادانند!سازندگانآنها
شرمسارورسواخواهندشد،زیراآنچهمیسازند،دروغیناستوجاندر
آنهانیست.15همةاینبتهابیارزشومسخرهاند!وقتیسازندگانشانازبین
بروند،بتهایشانهمازمیانخواهندرفت.16اماخداییعقوبمثلاینبتها
نیست،اوخالقهمهموجوداتاستوبنیاسرائیلقومخاصاومیباشد؛نام

اوخداوندقادرمتعالاست.
آمادة و راجمعكنید اموالخود میبرید، بسر محاصره در 17ایشماكه
سرزمین این از را شما بار »این میفرماید: خداوند 18زیرا شوید! حركت
بیرونخواهمانداختوچنانبالییبرسرشمانازلخواهمنمودكهحتی

یکنفرتاننیزجانسالمبدرنبرید!«
19درآنروزهامردمیهودافریادكرده،خواهندگفت:»زخمهایمانچقدر
عمیقاست!امیدیبهشفانیست!ولیبایدتحملكنیمچوناینمجازات
ماست!20خانهوكاشانهمانخرابشده؛بچههایمانراازآغوشمانبردهاندو
دیگرهرگزآنهارانخواهیمدید؛كسیهمباقینماندهكهبهكمکاودوباره

خانهمانرابسازیم«.
خداوند از دیگر و شدهاند نادان و احمق اسرائیل قوم رهبران و 21شبانان
گله مانند قومشان و خورد خواهند شكست رو این از نمیطلبند؛ هدایت
بیسرپرستپراكندهخواهندشد.22اینکهیاهوییبهگوشمیرسد!هیاهوی
لشكربزرگیكهازسویشمالمیآیدتاشهرهاییهوداراویرانكندوآنها

راالنةشغالهاسازد!
23ایخداوند،میدانمكهانسانحاكمبرسرنوشتخودنیستواینتوانایی
رانداردكهمسیرزندگیخودراتعیینكند.24خداوندا،ماراتأدیبواصالح
25آتش میشویم. نابود وگرنه وغضب، باخشم نه مالیمت، با ولی كن،
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10:21شبانانملترهبرانیشریربودندکهمسؤولیت 
مصیبتوبدبختیمردممتوجهآنهابود.مردمیهوداگله
خدا بهسوی را مردم آنکه بهجای رهبران بودند. آنها

هدایتکنند،آنهارابهگمراهیمیکشاندند.
مسیر میتواند ما از بهتر خیلی خدا  10:23و24
زندگیمانراتعیینکندوبرایآنبرنامهریزینماید.
ماگاهیاوقاتازقدرتونقشههایخدامیترسیم،زیرا

میدانیمکهاگرقدرتشراعلیهمابهکارگیرد،بهسادگی
ازپادرخواهیمآمد.وحالآنکهاگرتصمیمبگیریماز
اوهدایتبخواهیم،اوهرگزماراازپادرنخواهدآورد.
بنابراینبیهیچترسوواهمهبهخدااجازهدهیدنقشهها
وبرنامههاییراکهبرایزندگیتانداریداصالحکند.
بهشماخواهد را نیزحکمتالزم او کنید، اگرچنین

بخشید.



خشموغضبخودرابرقومهاییبریزكهتورانمیشناسندوازتوپیروی
بكلی را اینسرزمین و بردهاند بین از آنها را بنیاسرائیل نمیكنند،چون

ویرانكردهاند.

3ـارمیادرموردنابودیقومپیشگوییمیکند
عهدخدارابهیادآورید

خداوندبهمنفرمودكهبهمفادعهداوگوشفرادهموبهمردم11
یهوداواهالیاورشلیماینپیامرابرسانم:»لعنتبرآنكسیكه
نكاتاینعهدرااطاعتنكند،4همانعهدیكهبههنگامرهاییاجدادتاناز
سرزمینمصرباایشانبستم،ازسرزمینیكهبرایآنهاهمچونكورةآتش
بود.بهایشانگفتهبودمكهاگرازمناطاعتكنندوهرچهمیگویمانجام
دهند،ایشانقوممنخواهندبودومنخدایایشان!5پسحال،شمااینعهد
رااطاعتكنیدومننیزبهوعدهایكهبهپدرانشمادادهاموفاخواهمنمود
وسرزمینیرابهشماخواهمدادكهشیروعسلدرآنجاریباشد،یعنی

همینسرزمینیكهاكنوندرآنهستید.«
درپاسخخداوندگفتم:»خداوندا،پیامتراخواهمرساند.«

6سپسخداوندفرمود:»درشهرهاییهوداودركوچههایاورشلیمپیاممرا
اعالمكن!بهمردمبگوكهبهمفادعهدمنتوجهكنندوآنراانجامدهند.
7زیراازوقتیاجدادشانراازمصربیرونآوردمتابهامروز،بارهابهتأكیداز
ایشانخواستهامكهمرااطاعتكنند!8ولیایشاناطاعتنكردندوتوجهیبه
دستوراتمنننمودند،بلكهبدنبالامیالوخواستههایسركشوناپاکخود
رفتند.ایشانبااینكارعهدمرازیرپاگذاشتند،بنابراینتمامتنبیهاتیراكه

درآنعهدذكرشدهبود،درحقشاناجراكردم.«
9خداوندبهمنفرمود:»اهالییهوداواورشلیمعلیهمنطغیانكردهاند.10آنها

بهگناهانپدرانشانبازگشتهاندوازاطاعتمنسربازمیزنند؛ایشانبسوی
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11:1-13:27اینقسمتراجعبهعهدیاستکهقوم 
خداآنرازیرپاگذاردند.دراینقسمتخدامردمرا
بهشدتنکوهشمیکندزیراباوجوداصالحاتیوشیای
باز دامانبتپرستی به اومجددًا ازمرگ پادشاه،پس
به هموطنانش شد باعث ارمیا سرزنشهای بودند. گشته
فکرکشتناوبیفتند.ارمیاکهازهرسودرزحمتبود
بدکاران موفقیت به داشت، قرار آزار و ایذا مورد و
میاندیشید.اودرپایان،بااستفادهازیککمربندکتانی
در آمد بر صدد در شراب سفالی مشکهای و پوسیده
بهمردم موردداوریقریبالوقوعخداروشنوواضح

هشداردهد)ر.ش.بهتوضیحـاتمربـوطبه11-1:13(.
11:1-8خدابهارمیامیگویدکهتاریخگذشتهقومرا
راکهخدا بهخصوصکارهایی یادآوریکند، آنان به
درنتیجهاطاعتیانااطاعتیآنانانجامدادهبود.اطاعت
آبهایی میان از امن راه یگانه یافتن مانند خدا ازکالم
در او ازکالم نااطاعتی اما است. وخطرناک پرتالطم
نهایتجزمصیبتنتیجهاینخواهدداشت.مامختاریمکه
یااطاعتکنیموبهپناهگاهیکهخدابرایمانمهیاکرده
واردشویم،ویاراهیراکهبهمصیبتختممیشوددر

پیشبگیریم.انتخاببامااست.



بتپرستیرفتهاند.هماهالییهوداوهماسرائیلعهدیراكهباپدرانشانبسته
بودم،شكستهاند.11پسچنانبالییبرایشانخواهمفرستادكهنتوانندجان
سالمبدرببرندوهرچهالتماسوتقاضایترحمكنند،بهدعایشانگوش
نخواهمداد.12آنگاهاهالییهوداوساكنیناورشلیمبهبتهاییكهبهآنهاقربانی
تقدیممیكردند،پناهخواهندبرد،ولیبتهاهرگزنخواهندتوانستایشانرااز
اینبالیارهاییدهند.13ایمردمیهودا،شمابهتعدادشهرهایتانبتداریدو
بهتعدادكوچههایاورشلیم،قربانگاه،قربانگاههایشرمآوریكهرویآنها

برایبتبعلبخورمیسوزانید!
ایشانشفاعت برای نزدمن قومدعامكنو این برای ارمیا،دیگر 14»ای
منما،چونمندرزمانمصیبتبهدادآنهانخواهمرسیدوبهدعایشانگوش
نخواهمداد.15قوممحبوبمندیگرحقندارندبهخانةمنواردشوند!آنها
خائنوبتپرستشدهاند؛پسآیاقولوفاداریوتقدیمقربانیدرآنجا،
میتواندگناهشانراپاکكندوباردیگربهایشانخرمیوشادیببخشد؟
16قوممنماننددرختزیتوِنسرسبز،پرازمیوههایخوبوزیبابود؛اما
اكنونشكستهوخردشدهاست،چونمنشعلههایسوزانخشمدشمنانرابر
ایشانفروآوردهام.17من،خداوندقادرمتعالكهاسرائیلویهودارامانندنهالی
كاشتهبودم،اینکبرایشانبالنازلمیكنم؛چراكهایشانبابدكاریهایشان

وسوزاندنبخوربرایبعلمراخشمگینساختهاند.«
آگاه میچیدند، من علیه دشمنانم كه دسیسههایی از مرا خداوند، 18آنگاه
ساخت!19منمانندبرةبیآزاریكهبرایذبحمیبرند،بههیچكسبدگمان
نبودموهرگزفكرنمیكردمكهمیخواهندمرابكشند!درحالیكهآنهابه
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است،  تکاندهنده بسیار اول نگاه در آیه این  11:14
زیراخدابهارمیامیفرمایدکهدیگردعانکندومردمنیز
هرقدردعاکنند،بهدعایشانگوشنخواهدداد.سرانجام
زمانیمیآیدکهخدابایدعدالتخودرااجراکند.گناه
مکافاتیتلخبههمراهخواهدداشت.اگرمردمکماکان
نه دارند، بر گناه از دست و کنند توبه نبودند حاضر
دعاهایارمیاونهدعایخودمردمهیچکدامنمیتوانست
جلِومجازاتخدارابگیرد.تنهاامیدآنهااینبودکهتوبه
آن از شوند، پشیمان خود گناهان از واقعًا یعنی کنند،
دستبکشند،وبهسویخدابازگشتکنند.مانیزاگر
دعا مدام میتوانیم باشیم،چطور نسپرده خدا به را خود
کنیمکهاوزندگیمانرابرکتدهد؟زمانیازبرکات
اوبهرمندخواهیمشدکهخودرابهاوبسپاریم،نهاینکه
همچنانخودخواهانهبهراههایگناهآلودخودادامهدهیم.
11:18-23ارمیادرکمالتعجبدریافتکهمردمعناتوت

کهشهرزادگاهشبود،توطئهکردهبودنداورابکشند.آنها
بهچنددلیلمیخواستندارمیاراساکتکنند:1ـبهدلیل
اقتصادی:پیغامخداکاروکسِببتسازانراکسادمیکرد؛
2ـبهدلیلمذهبی:پیغاممحکومیتواندوهباعثمیشد
مردماحساسگناهکنند؛3ـبهدلیلسیاسی:ارمیاآشکارا
ازسیاستهایریاکارانهآنانانتقادمیکرد؛و4ـبهدالیل
شخصی:آنهاازارمیابهاینخاطرکهاشتباهاتشانراگوشزد
میکردنفرتداشتند.ارمیادوراهداشت:یامیبایستفرار
کندوپنهانشود،یاازخداکمکبخواهد.ارمیاازخدا
کمکخواست،وخدانیزدرخواستاورااجابتکرد.
مانیزوقتیبهخاطروفاداریماننسبتبهخدابهمشکلبر
میخوریم،مانندارمیامیتوانیمیاراهفراررادرپیشبگیریم
ومخفیشویم،ویاازخداکمکبخواهیم.مخفیشدنبه
پیغاممالطمهخواهدزد؛امااگرازاوکمکبخواهیم،اواین

پیغامراباقدرتیبیشتراعالمخواهدداشت.



یكدیگرمیگفتند:»بیاییداینمردرابكشیمتاهمخودشوهمپیامهایشاز
بینبروند.بیاییداورابكشیمتاناماوازصفحةروزگارمحوشود!«

20ایخداوندقادرمتعال،ایداورعادل،بهافكاروانگیزههایایشانبنگر
ودادمراازایشانبستان،میخواهمبهچشمانخودببینمكهازایشانانتقام

میگیری.
21و22خداونددرجوابفرمود:»اهالیعناتوتكهنقشةقتلتوراكشیدهاند،

همگیمجازاتخواهندشد.آنهابهتومیگویند:»بهنامخداوندنبوتنكنو
گرنهتورامیكشیم!«بنابراینمنایشانرامجازاتخواهمكرد!جوانانشان
درجنگكشتهخواهندشدوپسرانودخترانشانازگرسنگیجانخواهند
داد.23برایاهالیعناتوتزمانمكافاتتعیینشدهوچونآنزمانفرارسد،

یکنفرهمجانسالمبدرنخواهدبرد!«

ارمیانزدخداشکایتمیکند

ایخداوند،توعادلترازآنهستیكهمنباتوبحثوجدلكنم؛12
امامیخواهمبدانمكهچرابدكارانموفقند؟چرااشخاصنادرست
ماننددرختیكهریشهمیدواندومیوه ایشانرا دررفاهوآسایشند؟2تو
میآورد،كامیابمیسازی.بهزبانتوراشكرمیكنند،امادلهایشانازتو
دوراست!3حالآنكهتوازدلمنآگاهیومراخوبمیشناسی.خداوندا،

ایشانرامثلگوسفندبهكشتارگاهبكشانوبهسزایاعمالشانبرسان!
حتی گیرد؟ ماتم آنها رفتار و اعمال بسبب سرزمین این باید كی به 4تا
گیاهانصحراهمبعلتگناهانآنهاخشکشدهوحیواناتوپرندگانازبین

رفتهاند؛بااینحالایشانمیگویند:»خدامارامجازاتنخواهدكرد!«
5خداوندفرمود:»اگرپیاممرابهمردمعادیرساندیواینهمهخستهشدی،
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موفقند؟«  بدکاران »چرا میپرسند: بسیاری  12:6-1
)برایمثالر.ش.بهایوب4:21-21؛حبقوق17-12:1(.
جاری را خود عدالت نهایت در خدا که میداند ارمیا
خواهدساخت،امابیصبرانهمیخواهداینعدالتهرچه
آموزهای پاسخی ارمیا اجراشود.خدادرجواب زودتر
نمیدهدوبهتعلیمخاصیاشارهنمیکند،بلکهاورابه
چالشمیخواند:اگرارمیانمیتوانداینرادرککند،
بهزودی که را بیعدالتیهایی توانست خواهد چگونه
پیشخواهدآمدتحملکند؟طبیعیاستکهماخواهان
عدلوانصافباشیموفریادکنانازخدابخواهیمعدالت
خودرادرموردستمکارانبهاجرادرآورد.اماوقتیاز
خدامیخواهیمکهعدالتخودراجاریسازد،بایددر
نظرداشتهباشیمکهاگراوواقعًاآنچهراکههریکاز

مامستحقآنیماجراکند،روزگارهمگیمانتیرهوتار
خواهدشد.

12:5و6ارمیابااینکهخدارادوستمیداشتوازاو
اطاعتمیکرد،زندگیبسیارسختیداشت.وقتیبهاین
خواست، اوخالصی از و شکایتکرد خدا نزد خاطر
فکر اآلن »اگر بود: چیزی چنین واقع در خدا پاسخ
میکنیوضعیتبداست،سختیواقعیراچگونهتحمل

خواهیکرد؟«
است ممکن نیز میدهد ما دعاهای به خدا که پاسخی
همیشهخوشایندوبابطبعمانباشد.هرفردمسیحیکه
تجربیاتیچونجنگ،غمواندوه،یابیماریبیدرمانی
میکند. درک بهخوبی را نکته این گذرانده، سر از را
اماماوظیفهداریمکهحتیزمانیکهراهدشواراستو



پسچگونهآنرابهپادشاهوبزرگانخواهیرساند؟اگردرزمینصاف
نمیتوانیبایستیومیلغزی،درجنگلهایانبوهاردنچهخواهیكرد؟6حتی
برادرانوخانوادةخودت،علیهتوهستندوبرایتتوطئهچیدهاند!پساگرچه

باتودوستانهصحبتكنند،بهآنهااعتمادنكنوسخنانشانراباورمنما.«

خداقومبیوفایشراترکمیکند
7آنگاهخداوندفرمود:»منبنیاسرائیلراترکگفتهوقومبرگزیدةخودرا
طردكردهام!عزیزانخودراتسلیمدشمنكردهام.8قوممنمانندشیرجنگل

برمنغریدهاند،پسمننیزازایشانبیزارشدهام.
9»قوممنهمانندپرندةرنگارنگیاستكهازهرطرفموردحملةمرغان
این به تا فراخوانید نیز را درنده حیوانات است؛پس قرارگرفته وحشی

ضیافتبپیوندند!
10»بسیاریازحكامبیگانه،تاكستانمراغارتكردهاندوسرزمینمحبوبمرا
پایمالنمودهاند.آنهاسرزمینحاصلخیزمرابهبیابانخشکتبدیلكردهاند.
11بلی،آنراویرانساختهاند؛اینکنالههایماتمازآنبهگوشممیرسد؛
همهجاویرانشدهوكسیبدانتوجهندارد.12مهاجمینهمةگوشهوكنار
فرد تا فرستادهام را وجنگ شمشیر من زیرا میكنند، غارت را سرزمین
فردقومراهالکسازد،وهیچكسدراماننخواهدبود.13گندمكاشتهاند،
ولیخاردروكردهاند؛زحمتبسیاركشیدهاند،ولیچیزیعایدشاننشده
است؛ازشدتخشممن،محصولشانازبینرفتهاستوبهاینعلتهمه

شرمسارند.«
14خداونددربارةهمسایگانشرورقوماسرائیلكهسرزمیناوراموردتهاجم

قراردادهاندسرزمینیكهخدابهاودادهاستچنینمیفرماید:»ایشانرامانند
یهوداازسرزمینشانبیرونخواهمراند،15ولیبعدازآن،باردیگربرآنها
ترحمخواهمنمودوهریکرابهزمینومملكتخودبازخواهمگرداند.
16اگراینقومهایبتپرست،راهورسمقوممراخوببیاموزند)همانگونه
كهقباًلبهقوممنراهوروشبعلراآموختهبودند(،وبجایبعلمراخدای
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جوابخدابهدعاهایمانخالصیفوریبهدنبالندارد،به 
اومتعهدووفادارباشیم.

12:14-17کالمخداخطاببهاقوامهمجواریهودا،هم
شاملمجازاتاستوهمامیدبخش.آنهانیزتوسطهمان
مجازات میرسانند، مجازات به را یهودا که دشمنانی
به مادریشان سرزمین از یهودا همانند و شد خواهند
خدا بهسوی و کنند توبه اگر اما رفت. خواهند تبعید

خود وطن به یافت خواهند اجازه نمایند، بازگشت
به یهودا قوم شدند باعث خود که اقوامی گردند. باز
بتپرستیکشیدهشود،اگرتوبهکنندخواهندتوانستبا
خدایحقیقییهودادرارتباطباشند.ایندعوتامروزه
درموردمانیزصادقاست:اگرتوبهکنیموبهسویخدا
بازگردیم،میتوانیمباهمانخداییکهاینوعدههارا

دادرابطهبرقرارکنیم.



خودبدانند،آنگاهجزوقوممنشدهكامیابخواهندشد.17اماهرقومیكه
نخواهدمرااطاعتنماید،اورابكلیریشهكنكرده،ازبینخواهمبرد.«این

كالمخداونداست.

درمورداسارتبهمردمهشداردادهمیشود

خداوندبهمنفرمود:»بروویکكمربندكتانیبخروبهكمرت13
ببند،ولیآنرانشوی.«2پسكمربندیخریدموبهكمرمبستم.
را كمربند آن و برو فرات رود كنار 4»به گفت: من به خداوند 3سپس
درشكافصخرهایپنهانكن.«5رفتموهمانطوركهخداوندفرمودهبود،

پنهانشكردم.
6پسازگذشتزمانیطوالنی،خداوندفرمودكهبروموكمربندراازكنار
رودفراتبیاورم.7منهمرفتموآنراازجاییكهپنهانكردهبودم،بیرون

آوردم؛ولیدیدمكهپوسیدهاستودیگربههیچدردینمیخورد!
شهر و یهودا مملكت غرور من گونه همین »به فرمود: خداوند 8و9آنگاه
اورشلیمرامیپوسانموازبینمیبرم.10اینقومبدكاركهخواهاناطاعت
میپرستد، بت و میرود خود ناپاک خواهشهای بدنبال و نیست من از
همچوناینكمربند،پوسیدهشده،بههیچدردینخواهدخورد.11همانگونه
كهكمربندرامحكمبهدوركمرمیبندند،مننیزاسرائیلویهودارامحكم
بهخودبستمتاقوممنباشندومایةسربلندیوعزتناممنگردند؛ولیآنها

ازمناطاعتنكردند.«
پر شراب از شما مشكهای »همة بگو: ایشان »به فرمود: خداوند 12سپس
میدانیمكه توخواهندگفت:»خود به درجواب ایشان ولی خواهدشد.«
بگوكه ایشان به تو 13پس لبریزخواهدشد.« ازشراب همه مشكهایمان
خداوندمیفرماید:»مردماینسرزمینرامانندكسانیكهمستشدهاند،گیج
خواهمساخت،ازپادشاهیكهازخاندانداوداستتاكاهنانوانبیاءوهمة
ساكناناورشلیمرا؛14وایشانرابهجانهمخواهمانداخت،حتیپدرانو
پسرانرا،تایكدیگررانابودكنند؛وهیچچیزمراازهالکكردنآنهاباز

نخواهدداشتنهدلسوزی،نهترحمونهشفقت.«
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به  یا است، بیشتر سخن از عمل قدرت  13:11-1
ارمیا نیست. نیمکردار چو گفته دوصد معروف، قول
به برایآنکهکنجکاویوتوجهمردمرانسبت اغلب
گفتههایشجلبکندومنظورشرابهآنهابفهماند،از
مثالهایعینیوملموساستفادهمیکرد.مثالکمربند
کتان،نمایانگرسرنوشتیهودااست.مردمگرچهزمانی

به بود شده باعث غرورشان اما بودند، نزدیک خدا به
افرادیبیفایدهتبدیلشوند.شایدشخصمغروردرظاهر
بهخاطر که میگوید خدا اما برسد، بهنظر مهمی فرد
غرورشبههیچدردینمیخوردوفایدهایندارد.غرور
دلمانراتباهمیسازدوباعثمیشودکمترینفایدهای

برایخدانداشتهباشیم.



15خداوندامرفرمودهاست،پسفروتنشویدوگوشكنید!16خداوند،خدای

خودراتكریمنمایید،پیشازآنكهدیرشود،قبلازآنكهظلمتیراپدید
آوردكهنتوانیدراهخودرابررویكوههابیابید؛پیشازآنكهنوریراكه
انتظارمیكشیدیدبهتاریكیمرگباروسهمگینتبدیلنماید.17اگرگوش
نكنید،بسببغرورشمادرخفاخواهمگریستواشکخواهمریخت،چون

قومخداوندبهاسارتبردهمیشود.
18خداوندفرمود:»بهپادشاهومادرشبگوكهازتختسلطنتپایینبیایند

وبهخاکبنشینند،چونتاجهایپرشكوهشانازسرآنهابرداشتهشدهاست.
19دروازههایشهرهایجنوبیهوداهمهبستهاستوكسینیستكهآنهارا

بگشاید؛اهالییهوداهمهبهاسارترفتهاند.
20»ایاورشلیمنگاهكن!دشمنازسویشمالبسویتومیآید!كجاستآن
گلةزیباییكهبهدستتوسپردمتاازآننگهداریكنی؟21هنگامیكه
یارانتتوراشكستداده،برتوحكومتكنند،چهحالیبهتودستخواهد
داد؟همچونزنیكهمیزاید،ازدردبخودخواهیپیچید.22اگرازخودت
بپرسیكهچرااینبالهابرسرتمیآید،بدانكهبسببگناهانزیادتبه
اینروزافتادهای؛برایهمیناستكهدشمنبهتوتجاوزنمودهوغارتو

پایمالتكردهاست.
پلنگ یا كند؟ عوض را پوستش سیاه رنگ میتواند حبشی یک 23»آیا
میتواندخالهایشراپاکكند؟توهمكهتااینحدبهكارهایبدعادت
كردهای،آیامیتوانیكارخوببكنی؟24و25پسچونمرافراموشكردهو
خدایاندروغینراپیروینمودهای،منهمتوراپراكندهمیكنم،همانطور
كهبادصحراكاهراپراكندهمیسازد؛ایناستآنسرنوشتیكهبرایتتعیین
كردهام.26تورابرهنهساختهرسواخواهمكرد.27كارهایزشتتورادیدهام،
ناپاكی،هوسرانی،زناكاریوبتپرستیهایترابرتپههاوكشتزارها!وای

برتوایاورشلیم،تابهكیمیخواهیناپاکبمانی؟«
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13:15بااینکهاحترامگذاشتنبهکشوریاکلیسایمان 
کارخوبیاست،اماوفاداریمـانهمیشهخطرینهانی
وقت چه غرور است. غرور آن که دارد بههمراه
را دیگران 1ـ شود: باعث که زمانی است؟ خطرناک
برایخود فقط را امکاناتمان و اموال 2ـ کنیم؛ تحقیر
نیز اختیاردیگران نباشیمآنهارادر بخواهیموحاضر
مشکالت حل برای را خود راهحلهای 3ـ بگذاریم؛
دیگرانبهآنـانتحمیلکنیم؛4ـفکرکنیمخدابهخاطر
شایستگیمانماراموردبرکتقرارمیدهد؛و5ـبهجای

طلبیدنارادهونقشهخدا،بهنقشههایخودماناکتفاکنیم.
مادر از منظور و یهویاکین پادشاه، از منظور  13:18
پادشاه،نحوشطااست.یهویاقیمپدرپادشاه،خودراتسلیم
نبوکدنصرکردهبود،امامدتیبعدسربهشورشگذاشت.
دردورانسلطنتیهویاکین،سپاهیاننبوکدنصراورشلیم
رامحاصرهکردندویهویاکینونحوشطاهردوتسلیم
شدند.یهویاکینبهبابلفرستادهشدودرآنجامحبوس
گردید)2پادشاهان8:24-12(.وبدینترتیبپیشگویی

ارمیابهتحققپیوست.



خداسرنوشتشوماورشلیمرااعالممیدارد

خداونددربارةخشكسالییهودابهارمیاچنینفرمود:14
2»سرزمینیهوداعزاداراست؛زندگیوجنبوجوشازشهرها
به اورشلیم از نالهشان و آه وصدای ماتمزدهاند همه مردم بربسته؛ رخت
گوشمیرسد.3ثروتمندانخدمتكارانخودرابرایآوردنآببهسرچاهها
میفرستند،اماچاههاهمهخشکاست؛پسناامیدوسرافكنده،دستخالی
نباریدهوزمین، باران بازمیگردند.4كشاورزانمأیوسوغمگینند،چون
خشکشدهوترکخوردهاست!5دربیابان،آهوبچهاشرابهحالخودرها
میكند،چونعلوفهنمییابد.6گورخرهانیزرویتپههایخشکمیایستند
ومثلشغالهایتشنه،نفسنفسمیزنندودرجستجویعلف،چشمانشانرا

خستهمیكنند،ولیچیزیبرایخوردننمییابند.«
7ایخداوند،اگرچهگناهانما،مارامحكوممیسازند،ولیبخاطرعزتنام
خودمارایارینما!مابسیارازتودورشدهایمودرحقتوگناهكردهایم.
8ایامیداسرائیل،ایكسیكهدرتنگناوگرفتارینجاتدهندةمایی،چرا
مثلغریبیكهازسرزمینماردمیشودومسافریكهشبینزدمامیماند،
نسبتبهمابیگانهگردیدهای؟9آیاتوهمدرماندهشدهای؟آیامانندجنگجوی
ناتوانیگردیدهایكهكاریازاوساختهنیست؟خداوندا،تودرمیانماییو
مانامتورابرخودداریموقومتوهستیم؛پسایخداوند،مارابهحالخود

رهامكن!
10ولیخداوندبهاینقومچنینجوابمیدهد:»شماخوددوستداشتیدازمن
دورشویدوسرگردانگردید،وهیچكوششنكردیداحكاممرابجاآورید.
پسمننیز،دیگرشمارانمیپذیرم.تمامكارهایبدتانرابهیادآورده،

بسببگناهانتانشمارامجازاتخواهمنمود.«
11خداوندبهمنگفت:»ازاینپسازمننخواهكهاینقومرایارینمایمو

بركتدهم.12حتیاگرروزهبگیرند،بهدادشاننخواهمرسید؛اگرهمهدیهو
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14:1-15:21درآغازاینقسمت،خداسرزمینیهودا 
رادچارخشکسالیمیکندوبهدعاهایمردمبراینزول
مجازاتی شرح به ارمیا ادامه، در نمیدهد. جواب باران

میپردازدکهدرانتظاریهودااست.
14:1و2و3اینخشکسالیمجازاتخدابودوعواقب
ویرانگریداشت.مردمطبقمعمولوقتیبهبنبسترسیدند،
ازخداکمکخواستند.اماخدادرخواستشانراردکرد
زیراازگناهانخودتوبهنمیکردند؛آنهافقطمیخواستند
خدانجاتشاندهد.حتیدعاهایارمیاهممؤثرواقعنشد.

تنهاامیدبرایآنهااینبودکهبهسویخدابازگردند.

لبریزکرده را خدا کاسهصبر اسرائیل  14:11و12
را آنها پوچ مذهبی مراسم و دروغین توبه خدا بود.
به دیگر اکنون و بود، کرده تحمل کافی اندازه به
برای خدا بشنود. را فریادشان نبود حاضر وجه هیچ
بارسومبهارمیاگفتکهدیگربرایمردمدعانکند.
چراهمانبتهابهدعاهایشانجوابندهند؟وقتیهمه
خدا بر را دروغین خدایی است، مراد وفق بر چیز
ارجحمیدانیم؛آماآیاحاضریمبههنگاممشکالتنیز
کمک او از و کنیم توکل دروغین خدای همان به

بخواهیم؟



قربانیبیاورند،نخواهمپذیرفت؛بلكهایشانراباجنگوقحطیووباهالک
خواهمكرد!«

نه میشود، جنگ نه كه میگویند انبیایشان »خداوندا، گفتم: 13آنگاه
قحطی!آنهابهمردممیگویندكهتوحتمًابهایشانصلحوآرامشپایدار

میبخشی.«
14خداوندفرمود:»اینانبیاءبهناممنبهدروغنبوتمیكنند؛مننهآنهارا

فرستادهامونهپیامیبهایشاندادهام؛رؤیاهایآنانازجانبمننیست،بلكه
آنانازسحروجادووتخیلدلهایفریبكارخودباشماسخنمیگویند.15من
اینانبیایفریبكارراكهبهناممنپیاممیآورندمجازاتخواهمكرد،زیرا
منبهایشانسخنینگفتهام.آنهامیگویندكهنهجنگمیشودنهقحطی،
پسایشانرادرجنگوقحطیهالکخواهمساخت!16واینقومكهبهاین
پیشگوییهاگوشمیدهند،بههمانگونهكشتهخواهندشدونعشهایشاندر
كوچههایاورشلیمخواهدافتادوكسیباقینخواهدماندتاجنازههارادفن
كند؛زنوشوهر،دختروپسر،همهازبینخواهندرفت،زیرامنآنهارا

بسببگناهانشانمجازاتخواهمنمود.
17»پسباایشاندربارةاندوهخودسخنبرانوبگو:»شبوروزازچشمانم
اشکغمجاریاستوآراموقرارندارم،چونهموطنانمبهدمتیغافتادهاند
ورویزمیندرخونخودمیغلطند.18اگربهصحرابروم،نعشكسانیرا
میبینمكهبهضربشمشیركشتهشدهاند؛واگربهشهربرومباكسانیروبرو
میشومكهدراثرگرسنگیوبیماریدرحالمرگند؛همانبیاءوهمكاهنان

بهسرزمینیبیگانهبردهشدهاند.«
راكاماًلترکكردهای؟ یهودا اسرائیلمیگویند:»ایخداوند،آیا 19قوم
آیاازاهالیاورشلیمبیزارشدهای؟چراماراآنچنانزدهایكههیچدرمانی
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ارمـیا14 1803

انبیایدروغین  به مردم باعثمیشد چهچیز 14:14
گوشدهند؟اینکهآنانچیزهاییبهمردممیگفتندکه
دوستداشتندبشنوند.معلمیندروغینهمیشهآمادهبودند
بهخاطرکسبشهرتوپول،هرچهبابمیلمردمبود
بهآنهابگویند،امابااینکارشانایشانراازخدادور
میکردند.واگرمانیزآنانرابهاینکارتشویقکنیم،

بهاندازهخودآنهامقصرخواهیمبود.
14:17آیااینگریهوماتمازآِنارمیابودیاازآِن
خدا؟درواقعازآِنهردو.ارمیابهقدریبهخدانزدیک
بودکهبااشکهایخود،رحموشفقتواندوهعمیقخدا
نسبتبهقومبرگزیدهاشرابیانمیکرد.وبدینترتیب

مردممیتوانستندبهعمقرحموشفقتخداپیببرند.

خدا از مردم، برای شفاعت در ارمیا  14:22-19
میپرسد:»اگرآنهاتوبهکنند،بهآنهاکمکنخواهی
مردم زیرا ،)1:15( میدهد رد اماخداجواب کرد؟«
ریاکار،شریر،وسرسختبودند.آنهاخوبمیدانستند
بازمیدانستندکه کهخدامیخواهدبرکتشاندهد،و
خدا از آنها کنند. چه برکات این دریافت برای باید
نمیخواستند اما دهد، انجام را خود سهم میخواستند
اعمال بابت اندوه ابراز کنند. ادا نیز را سهمخودشان
بهویژه است، آسانی کار دادهایم انجام که نادرستی
ابراز بر اماعالوه ازخداچیزیمیخواهیم؛ آنگاهکه
تأسف،بایدحاضرباشیمکهازاعمالنادرستماندست

برداریم.



برایماننباشد؟مامنتظربودیمكهشفایمانبدهی،ولیچنیننشد؛درانتظار
صلحوآرامشبودیم،امااضطرابوترسمارافراگرفت!20ایخداوند،مابه
شرارتخودوگناهاجدادماناعترافمیكنیم.بلی،مادرحقتوگناهكردهایم.
21خداوندا،بخاطرنامخودتماراطردنكنواورشلیم،جایگاهاستقرارتخت

پرشكوهتراذلیلوخوارمساز.عهدیراكهبامابستیبهیادآوروآنرا
مشكن!22آیابتمیتواندبارانعطاكند؟ویاآسمانمیتواندبخودیخود
بارانبباراند؟ایخداوند،خدایما،چهكسیجزتومیتواندچنینكارهایی

رابهانجامرساند؟ازاینروما،تنهابهتوامیدبستهایم!«

اورشلیمموردستمواقعمیشود

آنگاهخداوندبهمنفرمود:»حتیاگرموسیوسموئیلدرحضور15
منمیایستادندوبرایاینقومشفاعتمینمودند،برایشانترحم
نمیكردم.اینقومراازنظرمدوركنتابروند.2اگرازتوبپرسندكهبه
كجابروند،ازجانبمنبگوكهآنكهمحكومبهمرگاست،بسویمرگ؛
آنكهمحكوماستباشمشیركشتهشود،بسویشمشیر؛آنكهمحكوماست
باقحطیهالکگردد،بسویقحطیوآنكهمحكومبهاسیریاستبسوی
اسارتوبردگی!3منچهارهالکكنندهبرآنانخواهمفرستاد:شمشیر،تا
آنانرابكشد؛سگان،تاآنانرابدرند؛الشخورها،تاآنانرابخورند؛حیوانات

وحشی،تاآنانراتكهپارهكنند.
4»بسببكارهایبدیكهمنسی،پسرحزقیا،پادشاهیهودادراورشلیمكرد،
ایشانرابهچنانمجازاتسختیخواهمرساندكهمردمدنیاازسرنوشتشان

وحشتنمایند!
5»ایاهالیاورشلیم،چهكسیدیگردلشبهحالشمامیسوزد؟چهكسی
برایشماگریهوزاریمیكند؟چهكسیحتیحاضرمیشودبهخودزحمت
بدهدتااحوالتانراجویاشود؟6شمامراترکكردهوازمنروگرداندهاید،
پسمننیزدستخودرادرازمیكنمتاشمارانابودكنم،چوندیگرازرحم
كردنبهشماخستهشدهام!7كناردروازههایشهرهایتان،شماراغربالخواهم

14:20
مز5:32
ار25:3

14:20
مز5:32
ار25:3
14:21

مز11:25
ار17:3؛7:14؛12:17

14:21
مز11:25

ار17:3؛7:14؛12:17
14:22

1پاد1:17
اش29:41

ار24:5؛3:10
مراثی26:3

14:22
1پاد1:17
اش29:41

ار24:5؛3:10
مراثی26:3

15:1
خرو14-11:32

1سمو9:7
ار18:10؛3:52

15:1
خرو14-11:32

1سمو9:7
ار18:10؛3:52

15:2
ار12:14؛10:24؛11:43

15:2
ار12:14؛10:24؛11:43

15:3
الو25،22،16:26

15:3
الو25،22،16:26

15:4
2پاد26:23و27؛3:24و4

ار9:24؛18:29

15:4
2پاد26:23و27؛3:24و4

ار9:24؛18:29
15:5

مز20:69
ار14:13

15:5
مز20:69
ار14:13

15:6
اش4:1

ار11:6؛24،16:7
صف4:1

15:6
اش4:1

ار11:6؛24،16:7
صف4:1

15:7
ار21:18؛2:51

هو16-12:9

15:7
ار21:18؛2:51

هو16-12:9

1804 ارمـیا15،14

15:1موسیوسموئیلدوتنازبزرگترینانبیایخدا 
مردمشفاعت برای نزدخدا ارمیا مانند دو بودندوهر
؛ 13:14 اعداد ؛ 11:32 ؛ 11:17 )خروج میکردند
1سموئیل9:7؛17:12؛مزمور6:99(.شفاعتاغلبمؤثر
واقعمیشود.امادراینموردخاص،مردمچنانشریر
وسرسختشدهبودندکهخدامیدانستبهسویاوباز

نخواهندگشت.

15:3و4هدفاینهالککنندگاناینبودکهزندگان
اتفاق این بخورند. دریده، را مردگان و سازند نابود را
رخ مردم گناه نیز و منسی، شریرانه حکومت بهخاطر
میداد)2پادشاهان1:21-16؛26:23؛3:24(،ونابودی
کهدرپیمیآمد،تماموکمالبود.شایدمردممیگفتند
همان خودشان ولی نیستند، منسی گناهان مسؤول که

گناهانمنسیراادامهمیدادند.



كرد.فرزندانتانراازشماگرفته،نابودتانخواهمساخت،چوننمیخواهیداز
گناهدستبردارید.8شماربیوهزنانتانمانندریگهایساحلزیادخواهدشد؛
بههنگامظهر،مردانجوانراكشتهومادرانشانراداغدارخواهمساخت؛
كاریخواهمكردكهوحشتناگهانیهمةآنهارافراگیرد.9مادریكه
صاحبهفتفرزندمیباشدازغصهبهحالمرگخواهدافتاد،چونتمام
او بزودیغروبمیكند! او زندگی پسرانشكشتهخواهندشد؛خورشید
دمشمشیر به باشد مانده باقی زنده را ورسواخواهدشد!هركه بیاوالد

خواهمسپرد!«
10گفتم:»وایكهچهمردبدبختیهستم!ایكاشمادرممرابدنیانیاوردهبود!

بههرجاكهمیروم،بایدباهمهمباحثهومجادلهكنم؛نهبهكسیپولبهنزول
دادهام،نهازكسیپولبهنزولگرفتهام،بااینوجودهمهنفرینممیكنند!«

11خداوندفرمود:»یقینبدانآیندهاتنیكوخواهدبود؛مطمئنباشكهدشمن

تودرخواست از بدبختی و بههنگامگرفتاری وادارخواهمساختكه را
كمکنماید.

12و13»كسینمیتواندمیلههایآهنیرابشكند،بخصوصآهنسرزمینهای
شمالراكهبامفرغمخلوطشدهباشد؛همینطورسرسختیاینقومرانیزكسی
نمیتوانددرهمبشكند!پسبسببهمةگناهانشاندرتماماینسرزمین،ثروت
وگنجهایشانرابعنوانغنیمتبدستدشمنخواهمسپرد.14اجازهخواهمداد
تادشمنانشانایشانرامانندبردهبهسرزمینیببرندكهقباًلهرگزدرآنجا

نبودهاند؛زیراآتشخشممنشعلهورشده،ایشانراخواهدسوزاند!«
15آنگاهعرضكردم:»خداوندا،تومیدانیبخاطرتوستكهاینهمهتوهین
وناسزامیشنوم!پسمرابهیادآوروازمنمراقبتنما!انتقاممراازآزار
دهندگانمبگیر؛نسبتبهآنهاآنقدرصبورنباشتاموفقشوندمرابكشند.
16آنچهبهمنتابوتحملمیدهد،كالمتوستكهخوراکروحگرسنةمن
است؛كالمتودلاندوهگینمراشادوخرممیسازد.ایخداوندقادرمتعال،
مردم ضیافتهای 17در دارم! خود بر را تو نام كه است بزرگی افتخار چه
یاد به از نشسته تنهایی به تو دستور به بلكه نكردهام خوشگذرانشركت
آوردنگناهانایشانازخشملبریزمیشوم.18چرادردمندایمیاست؟چرا
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15:17-21ارمیاخدارامتهمکردبهاینکهوقتیبهکمک 
اواحتیاجدارد،بهیاریاشنمیشتابد.ارمیاچشمانخودرابه
رویاهدافخدابستهبودودرعوضدلشبهحالخودش
میسوخت.اوخشمگین،آزردهخاطر،ومضطرببود.اما
خدادرپاسخبرارمیاخشمنگرفت،بلکهاولویتهایارمیا
رامجددًابهاویادآورشد:»توبایدبرآنهاتأثیربگذاری،

این از بگذارند!« تأثیر تو بر آنها دهی اجازه اینکه نه
قسمتمیتوانسهدرسمهمآموخت:1ـدردعامیتوانیم
عمیقترینونهانیترینافکارخودراخطاببهخدابیان
کنیم؛2ـخداازماانتظارداردکهدرتمامشرایطبهاوتوکل
کنیم؛و3ـوظیفهداریمکهدیگرانراتحتتأثیرقراردهیم

وبدینگونهآنهارابهسویخداهدایتکنیم.



زخمهایمنالتیامنمییابند؟آیامیخواهیمراناامیدكنیوبرایجانتشنة
من،سرابباشی؟«

19خداوندجوابداد:»سخنانبیهودهمگو؛سخنانسنجیدهبرزبانبران!فقط

زمانیخواهمگذاردپیامآورمنباشیكهنزدمنبازگردیوتمامًابهمن
توكلنمایی؛درآنصورتبجایآنكهآنهابرتوتأثیربگذارند،توبرآنها
تأثیرخواهیگذاشت.20همانگونهكهتسخیرشهریبادیوارهایمحكممیسر
نیست،مننیزتورادربرابرآنهاماننددیواریازمفرغخواهمساخت؛آنها
باتوخواهندجنگید،اماپیروزنخواهندشد،چونمنباتوهستمتاازتودفاع
كنمورهاییاتدهم.21بلی،منتوراازچنگایناشخاصبدكاربیرون

میكشموازشراینمردمسنگدلنجاتمیدهم.«

پیشگوییمصیبت

باردیگرخداوندبامنسخنگفتوفرمود:16
2»تونبایددرچنینمكانیازدواجكنیوصاحبفرزندشوی،3چون
كودكانیكهدراینجابدنیابیایندهمراهپدرانومادرانشان4دراثربیماریهای
كشندهخواهندمرد؛كسیبرایآنهاماتمنخواهدگرفت؛جنازههایشاندفن
نخواهدشدبلكههمچونفضلهبررویزمینباقیخواهدماند.آنهادراثر
جانوران و راالشخورها الشههایشان و شد خواهند كشته قحطی و جنگ
خواهندخورد.5منبركتخودراازایشانگرفتهاموازاحسانورحمت
خودمحرومشانكردهام؛پستوبرایآنهانهماتمبگیرونهگریهكن!6در
اینسرزمینچهثروتمندوچهفقیر،همهخواهندمرد،ولیجنازههایشاندفن
نخواهدشد؛نهكسیبرایآنهاماتمخواهدگرفت،نهخودرابرایایشان
مجروحخواهدكردونهموهایسرشراخواهدتراشید،7ونهكسیبرای
تسلیشانباآنهابرسرسفرهخواهدنشست؛حتیدرمرگوالدینشاننیز

هیچكسباایشانهمدردینخواهدكرد!
8»پستوازهماكنوندیگردرمهمانیهاوجشنهایآنهاشركتنكن،و
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16:1-17:18درابتدایاینقسمت،ارمیارامیبینیم 
کهیکهوتنهااست.اوبهخاطرپیغامهایتندوتیزش
ونیزبهخاطرآنکهمجردزندگیمیکرد،ازجامعهرانده
شدهبود.اوحقنداشتازدواجکند،صاحبفرزندشود،
این پایان در نماید. شادیشرکت یا عزا مراسم در یا
قسمت،ارمیایکباردیگرازقوممیخواهدبهسویخدا
بازگردندتامجازاتنشوند.امامردمبهسخناناواعتنا
سال در نابودی موج اولین بیدرنگ بنابراین نکردند؛

دوم دوره .)12-8:24 )2پادشاهان رسید فرا ق.م. 605
نابودیدرسال597ق.م.اتفاقافتاد،ودرسال586ق.م.

یهودابالکلنابودشد.
اینکهکسی تصور ارمیاحتی زمان فرهنگ در  16:5
ماتمواندوهخودرادرانظارعمومنشانندهد،محالبود.
ماتمنگرفتنوعزادارینکردننشاننابودیکاملقوم
بود.تعدادمردگانچنانزیادخواهدبودکهاجرایمراسم

عزاداریبرایهمهغیرممکنخواهدشد.



حتیباایشانغذاهمنخور!9چونمن،خداوندقادرمتعال،خدایبنیاسرائیل
درطولزندگیتانودربرابرچشمانتان،بهتمامخندههاوخوشیها،بههمه

نغمههایشاد،وهمةجشنهایعروسیپایانخواهمداد.
10»وقتیتماماینچیزهارابهمردمبازگوكنی،خواهندپرسید:»چراخداوند
چنینمجازاتسختیبرایمادرنظرگرفتهاست؟مگرتقصیرمانچیست؟
بهخداوند،خدایمانچهگناهیكردهایم؟«11آنگاهبهایشانبگوكهخداوند
چنینپاسخمیدهد:»علتاینستكهپدرانشمامراترکكرده،ازبتها
پیروینمودندوقوانینمرااطاعتنكردند.12ولیشماازپدرانتانهمبدكارتر
هستید.شمادرپیهوسهایگناهآلودخودمیرویدونمیخواهیدمراپیروی
كنید؛13ازاینروشماراازاینسرزمینبیرونانداخته،بهسرزمینیخواهم
راندكههرگزنهخودشماآنجابودهایدونهاجدادتان؛درآنجامیتوانیدشبانه

روزبهبتپرستیبپردازیدومنهمدیگربرشمارحمنخواهمنمود.«
بخواهند هرگاه مردم كه میآید »زمانی میفرماید: خداوند اینحال 14و15با
درموردكارهایشگفتانگیزمنگفتگوكنند،دیگراعمالعجیبمرابه
هنگامبیرونآوردنبنیاسرائیلازمصر،ذكرنخواهندنمود،بلكهدراینباره
سخنخواهندگفتكهمنچگونهبنیاسرائیلراازسرزمینشمالوهمه
سرزمینهاییكهایشانرابهآنهاراندهبودم،بازآوردهام.بلی،منایشانرابه

سرزمینیكهبهپدرانشاندادهامبازخواهمگرداند!«
16خداوندمیفرماید:»اكنونبدنبالماهیگیرانبسیارمیفرستمتابیایندوشما

راازاعماقدریاكهدرآنجاازترسخشممنخودراپنهانكردهاید،صید
كنند!همچنینبدنبالشكارچیانبسیارخواهمفرستادتاشماراشكاركنند،
همانگونهكهگوزنرادركوههاوتپهها،وبزكوهیرادرمیانصخرهها
شكارمیكنند.17منبادقتمراقبرفتارشماهستموهیچعملشماازنظر
منمخفینیست؛هرگزنمیتوانیدگناهانتانراازمنپنهانكنید؛18منبسبب
همةآنهاشمارادوبرابرمجازاتمیكنم،چونبابتهاینفرتانگیزخود،

زمینمراآلودهكردهایدوآنرابااعمالبدتانپرساختهاید.«
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16:14و15کتابخروجشرحمیدهدکهچطورخدا 
قوماسرائیلرابهطرزیمعجزهآساازاسارتمصرنجات
چنان تبعید از قوم بازگشت اما .)15-1 )خروج داد
نیز را بودکهحتیواقعهخروج باشکوهخواهد مهمو

تحتالشعاعقرارخواهدداد.
نتوانند 16:17بچههایکوچکفکرمیکنندکهاگر
شماراببینند،البدشماهمنمیتوانیدآنهاراببینید.مردم
خدا از شدن مخفی که میکردند آرزو شاید اسرائیل

اماآنانگرچه اندازهبستِنچشمانشانآسانمیبود. به
چشمانخودرابهرویاعمالگناهآلودشانبستهبودند،
گناهانشانقطعًاازدیدخداپنهاننبود.ممکننیستبتوان
کسیراکههیچچیزازدیدشپنهاننیست،فریبداد.
آیادرزندگیشمانیزعملیارفتارگناهآلودیهستکه
میخواهیدخدانبیند؟بهیادداشتهباشیدکهاوهمهچیز
رامیداند.اذعانداشتنبهاینکهاوازتکتکگناهانما

باخبراست،اولینقدمبهسویتوبهاست.



19ایخداوند،ایقوتمن،ایپشتیبانمن،كهبههنگامسختیپناهگاهم
هستی،قومهاازسراسرجهاننزدتوآمده،خواهندگفت:»پدرانماچقدر
نادانبودندكهخدایانپوچودروغینراپیرویمیكردند!20آیاانسانمیتواند

برایخودخدابسازد؟بتیكهبدستانسانساختهشودخدانیست!«
و داد خواهم نشان آنها به را خود توانایی و »قدرت میگوید: 21خداوند

سرانجامبهایشانخواهمفهماندكهتنهامنخداوندهستم.«

ارمیابهمردمهشدارمیدهد

الماس17 از نوكی با و آهنین قلم با شما گناهان یهودا، قوم »ای
قربانگاههایتان وبرگوشههای شده نوشته سنگیتان دلهای بر
كندهكاریشدهاست.2و3جوانانتانیکدمازگناهغافلنمیمانند،زیرهر
درختسبزورویهركوهبلندبتمیپرستند؛پسبسببگناهانتان،تمام
این شد خواهید مجبور 4و داد، خواهم تاراج به را بتخانههایتان و گنجها
بودمترکكنیدودشمنانتانرادر بهشماداده بهمیراث سرزمینراكه
سرزمینهایدوردستبندگینمایید،چونآتشخشممراشعلهورساختهاید،

آتشیكههرگزخاموشنخواهدشد!
5»لعنتبركسیكهبهانسانتكیهمیكندوچشمامیدشبهاوستوبر
خداوندتوكلنمینماید.6اومثلبوتهایاستكهدربیابانخشکوسوزان
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توصیفی  نام سه با را خدا دعا این در ارمیا  16:19
مخاطبقرارمیدهد:قوت،پشتیبان،وپناهگاه.هریک
ازایننامها،بخشیازتجربهارمیاراوقتیدرحضورخدا
بهسرمیبرد،آشکارمیسازد،وهریکبهنوعیبیانگر
مفهومامنیتاست.شمانیزوقتیاحساسضعفمیکنید،
بار زیر از میخواهید وقتی باشد؛ قوتتان خدا بگذارید
فشارهایزندگیخالصییابید،اجازهدهیداوپناهگاهتان
باشد؛ووقتیدشمنانبرضدشمابرمیخیزند،بگذارید

خداپشتیبانتانباشد.
16:20خدایادرزندگیتاندررأسهمهچیزاست،یا
هیچجاییدرزندگیتانندارد.خدارادرمکاندومقرار
دادنبدینمعنااستکهشخصیاچیزدیگریرابرترو
بزرگترازخالِقتمامهستیبدانیم.اماچطورممکناست

مخلوقازخالقخودبزرگترباشد؟
16:21ترتیبوقایعدراینآیهخیلیمهماست.توجه
کنیدکهقوماولبایدبهطرزیصحیحنزدخدابیایند.آن
وقتاستکهخداقدرتشرابهآنهانشانخواهددادو
بهایشانخواهدفهماندکهتنهااوخدااست.بعضیاوقات
مردماینترتیبرامعکوسمیکنند:اولمیخواهندخدا

رابشناسندوقدرتشراببینند،تابعدحاضرشوندقلب
خودرابهاوبسپارند.امامعکوسکردناینروند،مارااز
شناختخدابازمیدارد،زیراخداخودراتنهابهکسانی

میشناساندکهقلبخودرابهرویاوگشودهاند.
مقایسه هم با مردم از گروه دو اینجا در  17:8-5
میشوند:شریرانوعادالن.شریران،بهویژهمردمیهودا،
و دروغین بتهای به کنند، توکل خدا به آنکه بهجای
پیمانهایپوچنظامیاتکامیکنند،وازاینروخشکو
بیحاصلاند.امااعتمادعادالنبرخدااست،وازاینرو
ماننددرختانیکهکنارآبنشاندهشدهاند،میوهمیدهند
نظر از مشکالت بههنگام شریران هستند. باطراوت و
روحانیفقیروضعیفاند،وبنابراینقدرتیندارندکه
ازآننیروگیرند.اماعادالننهتنهابرایرفعنیازهای
خود،بلکهبرایمرتفعساختننیازهایدیگراننیزقوت
کافیدارند.آیامیخواهیدموجودیبیثمروبیحاصل
باشید،یااینکهمیخواهیدماننددرختینشاندهدرکنار
بحرانهای بههنگام تا باشید داشته قوت رودخانه،
دیگران به هم و گیرید نیرو آن از خود هم زندگی،

نیرودهید؟



ودرشورهزارهامیروید،جاییكههیچگیاهدیگریوجودندارد؛اوهرگز
خیروبركتنخواهددید!

بر اعتمادش و امید تمام و دارد توكل خداوند بر كه 7»خوشابحالكسی
اوست!8اوماننددرختیخواهدبودكهدركناررودخانهاستوریشههایش
ازهرطرفبهآبمیرسددرختیكهنهازگرمامیترسدونهازخشكسالی!

برگششادابمیماندوازمیوهآوردنبازنمیایستد!
9»هیچچیزماننددلانسانفریبكاروشرورنیست؛كیستكهازآنچهدر
آنمیگذردآگاهباشد؟10تنهامنكهخداوندهستممیدانمدردلانسانچه
میگذرد!تنهامنازدروندلانسانآگاهموانگیزههایاورامیدانموهر

كسرامطابقاعمالشجزامیدهم.
11»شخصیكهثروتشراازراهنادرستبهدستمیآورد،همانندپرندهای
استكهالنةخودراازجوجههایدیگرانپرمیسازد.همانگونهكهاین
جوجههاخیلیزوداوراواگذاردهمیروند،اونیزبزودیثروتشراازدست

خواهددادوسرانجامچوبحماقتشراخواهدخورد.«
امید ای ماست. پناهگاه تو ابدی و باشكوه و بلند تخت خداوند، 12و13ای
اسرائیل،تمامكسانیكهازتوبرگردند،رسواوشرمسارمیشوند؛آنهامانند
نوشتههایرویخاکمحوخواهندشد،چونخداوندراكهچشمهآبحیات
تو تنها بخشی، شفا مرا میتوانی تو تنها 14خداوندا، است،ترکكردهاند.

میتوانیمرانجاتدهیومنتنهاتوراستایشمیكنم!
15مردمباتمسخربهمنمیگویند:»پسهشدارهایخداوندكهمدامدربارة
آنسخنمیگفتیچهشد؟اگرآنهاواقعًاازسویخداهستند،پسچراانجام

نمیشوند؟«
16خداوندا،منهیچگاهازتونخواستهامكهبرآنهابالنازلكنیوهرگزخواستار

هالكتایشاننبودهام؛توخوبمیدانیكهمنتنهاهشدارهایتورابهایشان
اعالمكردهام.17پساینکخداوندا،مراترکمكن،چونامیدمنتنهاتویی!
18تمامكسانیراكهمراآزارمیدهند،بهرسواییوهراسگرفتاربساز،ولیمرا
ازهربالییمحفوظبدار.آری،برایشاندوچندانبالبفرستونابودشانكن!
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گناه  چرا که میدارد اعالم بهروشنی خدا  17:9و10
میکنیم:گناهبرخاستهازقلبمااست؛دلماازهمان
بدوتولد،مستعدگناهاست.امابااینحالانتخابباخود
مااستکهآیاهمچناندرگناهبمانیمیانه.مایابایددر
برابربرخیوسوسههاتسلیمشویم،ویاازخدابخواهیم

بههنگاموسوسهکمکمانکندتادربرابرآنبایستیم.
17:11هرچیزیرایامیشودبهطریقصحیحانجامداد،

یابهطریقنادرست.ارمیامیگویدکسیکهبانیرنگو
ازراهنادرستثروتبیندوزد،سرانجامچوبحماقتش
راخواهدخوردوفقیروبیچیزخواهدشد.بنابراینباید
سعیکنیمدرمحلکار،مدرسه،یابههنگامبازی،پیوسته
قبولیدر مقام، ترفیع باشیم. درهمهکارهایمانصادق
امتحانات،یاکسبشهرتازراهنادرست،هرگزبرکت

خدایاسعادتیپایداربههمراهنخواهدداشت.



خدادروازههایشهررابهآتشخواهدکشید
19آنگاهخداوندفرمودكهبرومودركناردروازة»پسرانقوم«)كهپادشاهان
ازآنعبورمیكنند(ودركنارسایردروازههایاورشلیمبایستم،20ودرآنجا
خطاببههمهمردمبگویمكهخداوندچنینمیفرماید:»ایپادشاهانومردم
یهودا،ایساكناناورشلیموهمهكسانیكهازایندروازههاعبورمیكنید،
21و22بهاینهشدارتوجهكنیدتازندهبمانید:نبایددرروزسبتكاركنید
بلكهاینروزرابهعبادتواستراحتاختصاصدهید.بهاجدادتانهمهمین
دستوررادادم،23ولیآنهاگوشندادندواطاعتنكردندبلكهباسرسختیبه

دستورمنبیتوجهینمودندواصالحنشدند.
24»حال،اگرشماازمناطاعتنماییدوروزسبترامقدسبداریدودر
اینروزكارنكنید،25آنگاهقومشماهمیشهپایدارخواهدماند،وازدودمان
سلطنتیداودهمیشهیکنفردراورشلیمسلطنتخواهدكرد.اینشهربرای
همیشهآبادخواهدماندوهموارهپادشاهانوحكمرانانسواربرعرابههاو
اسبان،باشكوهوجاللدرمیانمردمرفتوآمدخواهندنمود.26ازاطراف
اورشلیموازشهرهاییهوداوسرزمینبنیامینوازدشتهاوكوهستانهاو
جنوبیهودامردمهمهخواهندآمدوقربانیهایگوناگونبهخانهخداوند

تقدیمخواهندنمود.
27»امااگرازمناطاعتنكنیدوروزسبترابهعبادتواستراحتاختصاص
ندهید،واگردراینروزهمچونروزهایدیگر،ازایندروازههاكاالبه
شهرواردكنید،آنگاهایندروازههارابهآتشخواهمكشید،آتشیكهبه
كاخهایتانسرایتكندوآنهاراازبینببردوهیچكسنتواندشعلههایآن

راخاموشكند.«

مردممیکوشندارمیاراساکتکنند

خداوندبهمنفرمود:18
2»برخیزوبهكارگاهكوزهگریبرو،ومندرآنجاباتوسخن
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روز  که هم َسبَّت روز در حتی مردم  17:27-19
استراحتبود)خروج8:20-11(کارمیکردند.پولدر
آوردنبرایآنهامهمترازعملبهاحکامخدابود.خدا
قولدادکهاگرتوبهکنندوخدارادرزندگیشاندر
سرافراز دیگر اقوام بین در را آنها دهند، قرار اولویت
بعد قرن ازیک بیشتر نحمیا هنگامیکه خواهدکرد.
گروهیازیهودیانراازتبعیدبهاورشلیمرهبرینمود،
برقراریمجددروز ازمهمتریناصالحاتشهمانا یکی

سّبتبود)نحمیا22-15:13(.

18و19مثالهایذکرشدهدراینفصلها-کهاحتمااًل
طینخستینسالهایسلطنتیهویاقیمنوشتهشدهاست-به
شکلینمادینبیانگراقتداروحاکمیتخدابرقوماست.
خدابرِگل)یعنییهودا(قدرتدارد،وآنقدررویآن
بسازد. یاکوزهایسودمند ازآنظرف تا کارمیکند
بریهودااستکههرچهزودترتوبهکند،چهدرغیر
اینصورتِگلسختشده،بهشکلینامناسبدرخواهد
آمد.ودرآنصورتدیگربههیچدردینمیخوردو

بایدآنراشکستوازبینبرد.



خواهمگفت.«3برخاستموبهكارگاهكوزهگریرفتم.دیدمكهكوزهگربر
سرچرخشسرگرمكاراست؛4ولیكوزهایكهمشغولساختنشبود،به
شكلدلخواهشدرنیامد؛پسآنرادوبارهخمیركردوبرچرخگذاشتتا

كوزهایدیگرمطابقمیلشبسازد.
5آنگاهخداوندفرمود:6»ایبنیاسرائیل،آیامننمیتوانمباشماهمانگونه
رفتاركنمكهاینكوزهگرباگلشكرد؟شماهمدردستهایمن،همچون
یا نمایمكهقصددارمقومی اعالم گلدردستكوزهگرهستید.7هرگاه
مملكتیرامنهدموویرانسازم،8اگرآنقومازشرارتدستكشدوتوبه
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چرخ بر را گلی کوزهای کوزهگر وقتی  18:6
میگذاشتوبهآنشکلمیداد،اغلبعیبونقص
آنچهساختهبودآشکارمیشد.کوزهگرِگلراکاماًل
نقصها بگذارد میتوانست هم داشت: اختیارخود در
به را کوزه میتوانست هم و بماند، باقی همانطور

بر نیز خدا ترتیب، همین به آورد. در دیگری شکل
بهشکل را آن میتوانست و داشت کامل احاطه قوم
توبهمیکنیم،خدا ما دلخواهشدرآورد.وقتی مورد
در باارزش و گرانبها ظروفی شکل به را ما بهتدریج

میآورد.

درسهایعینی
خدادرکتاب

ارمیا

محلآیات
11:1و12

13:1

11-1:13

17-1:18

12-1:19

10-1:24

11-2:27

13-8:43

64-59:51

درسعینی
شاخهایازدرختبادام

دیگآبجوشکهاز
سویشمالفرومیریزد

کمربندپوسیده

ِگلکوزهگری

کوزههایشکسته

دوسبدانجیر

یــوغ

سنگهایبزرگ

طوماریکهبهرودخانه
افکندهشد

اهمیتآن
خداتهدیدمجازاتراعملیخواهدکرد.

خدایهودارامجازاتخواهدکرد.

دهند، گوش خدا سخنان به بودند نخواسته چون مردم
و بیفایده کتان( کمربند )یا پوسیده کمربندی همچون

بیمصرفشدهبودند.

اگرخدامیخواستمیتوانستقومگناهکارخودرابالکل
نابودکند.اینهشداریبودبهآنهاتاپیشازآنکهمجبور

شودمجازاتشانکند،توبهنمایند.

درستهمانطورکهارمیاکوزههارادرهمشکست،خدا
نیزیهودارادرهمخواهدکوبید.

بهخدا نمونهگروهکوچکیهستندکه انجیرهایخوب
وفادارماندند.انجیرهایبدکسانیهستندکهدرسرزمین

اسارتباقیماندند.

هرقومیکهنخواهدزیریوغبابلرود،مجازاتخواهدشد.

او به نبوکدنصر-وقتیخدا بودکه اینعالمتمکانی
اجازهدادمصررافتحکند-درآنجاتختسلطنتشرا

برپانهاد.

بابلغرقخواهدشدودیگرهرگزسربلندنخواهدکرد.



كند،ازقصدخودمنصرفمیشومونابودشنخواهمكرد.9واگراعالمكنم
كهمیخواهمقومییامملكتیراقدرتمندوبزرگسازم،10اماآنقومراهو
روشخودراتغییرداده،بدنبالشرارتبرودواحكاممرااطاعتنكند،آنگاه

مننیزنیكوییوبركتیراكهدرنظرداشتم،بهآنقومنخواهمداد.
11»حالبرووبهتمامساكنانیهوداواورشلیمهشداربدهوبگوكهمنعلیه
ایشانبالییتدارکمیبینم؛پسبهتراستازراهزشتشانبازگردندوكردار

خودرااصالحكنند.
12»اماایشانجوابخواهندداد:»بیهودهخودرازحمتمده!ماهرطوركه
دلمانمیخواهدزندگیخواهیمكردوامیالسركشخودرادنبالخواهیم

نمود!«
13خداوندمیفرماید:»حتیدرمیانبتپرستانتاكنونچنینچیزیرخنداده

است!قوممنعملزشتیمرتكبشدهكهتصورشراهمنمیتوانكرد!
14قلههایبلندكوههایلبنانهرگزبدونبرفنمیمانند؛جویبارهایخنک
نیزكهازدوردستهاجاریاست،هرگزخشکنمیشود.15بهپایداریاینها
میتواناعتمادكرد،امابهقوممناعتمادینیست!زیراآنهامراترکنموده
وبهبتهارویآوردهاند؛ازراههایهموارقدیمبازگشتهاندودربیراهههای
گناهقدممیزنند.16ازاینروسرزمینشانچنانویرانخواهدشدكههركس
ازآنعبوركند،حیرتنمایدوازتعجبسرخودراتكاندهد.17همانطور
كهبادشرقیخاکراپراكندهمیكند،منهمقومخودرابههنگامرویارویی
بادشمنانشانپراكندهخواهمساخت؛وبههنگاممصیبترویمرابرگردانده

بهایشاناعتنایینخواهمنمود!«
18آنگاهقومگفتند:»بیاییدخودراازشرارمیاخالصكنیم!ماخودكاهنانی
داریمكهشریعترابهماتعلیممیدهندوحكیمانیداریمكهماراراهنمایی
چه دیگر میكنند؛ اعالم ما به را خدا پیام كه داریم انبیایی و مینمایند
احتیاجیبهموعظةارمیاداریم؟پسبیاییدبهسخنانشگوشفراندهیمو

تهمتیبراوواردسازیمتادیگربضدماسخننگوید!«
19بنابراینارمیادعاكرده،گفت:»خداوندا،بهسخنانمتوجهنما!ببیندربارة
منچهمیگویند.20آیابایدخوبیهایمرابابدیتالفیكنند؟برایكشتن
ایشانطرفداریكردهو از تو نزد بارها من آنكه دامگذاشتهاندحال من
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18:18سخنانواعمالارمیا،عاداتاجتماعیواخالقی 
مردمرابهچالشمیگرفت.ارمیاازاینکهازمردمانتقاد
هراسی نباشد، میلشان باب که بگوید سخنی و کند
و میکردند، اطاعت او از میبایست یا مردم نداشت.

یاساکتشمیساختند.آنهاراهدومرابرگزیدند،زیرا
فکرمیکردندنیازیبهارمیاندارند؛مگرنهاینبودکه
باب که میگفتند سخنانی که داشتند دروغین انبیایی

طبعشانبود؟



كوشیدهامخشمتوراازایشانبرگردانم.21اماحالخداوندا،بگذارفرزندانشان
و بشوند بیوه زنانشان بریزد؛ را آنها خون شمشیر و بمیرند گرسنگی از
مادرانشانداغدیده!مردهاازبیماریبمیرندوجواناندرجنگكشتهشوند!
از شیون و فریاد میآورند، هجوم برآنها ناگه به سربازان وقتی 22بگذار
خانههایشانبرخیزد!زیرابرسرراهمدامگستردهاندوبرایمچاهكندهاند.
23خداوندا،توازتمامتوطئههایایشانبرایكشتنمنآگاهی؛پسآنهارا

نبخشوگناهشانراازنظرتدورمدار؛ایشانرابههنگامخشموغضب
خود،داوریفرماودرحضورخودهالکنما!«

خدااورشلیمرانابودخواهدکرد

از19 نفر چند همراه به و بخرم كهكوزهای فرمود خداوند روزی
در هنوم« »ابن وادی به سالخورده كاهنان و قوم سفیدان ریش
نزدیكیدروازةكوزهگرانبرومودرآنجاپیاماورااعالمكرده،3بگویم
كهخداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلچنینمیفرماید:»ایپادشاهانیهودا
واهالیاورشلیم،بهپیاممنگوشفرادهید!چنانبالیهولناكیبرسراین
شهرخواهمآوردكههركسبشنودماتومبهوتشود.4زیرابنیاسرائیل
پر خویش شرورانة و شرمآور كردار از را مكان این و كرده ترک مرا
ساختهاند؛مردمبرایبتهابخورمیسوزانندبتهاییكهنهایننسلمیشناخت،
نهپدرانشانونهپادشاهانیهودا.آنهااینمحلراباخونكودكانبیگناه
رنگینكردهاند.5برایبتبعل،قربانگاههایبلندساخته،پسرانخودرابر
آنهامیسوزانندكاریكهمنهرگزامرنفرمودهبودموحتیازفكرمنیز

نگذشتهبود!
6»بنابراینروزیخواهدرسیدكهدیگراینوادیرا»توفت«یا»ابنهنوم«
نخواهندنامید،بلكهوادی»كشتارگاه«.7زیرامننقشههایجنگییهوداو
اورشلیمرابرهمزدهوبهدشمناجازهخواهمدادتاشمارادراینمكانبه
خاکوخونبكشندوجنازههایتانخوراکالشخورهاوحیواناتوحشی
گردد.8شهراورشلیمرانیزچنانویرانخواهمساختكههركسازكنارش

18:21
مز20-9:109

ار21:9؛22:11؛16:14

18:21
مز20-9:109

ار21:9؛22:11؛16:14

18:22
مز5:140
ار26:6

18:22
مز5:140
ار26:6

18:23
ار21،15:6؛20:7؛4:17

18:23
ار21،15:6؛20:7؛4:17

19:1
اعد16:11
یوش8:15
ار31:7و32

19:1
اعد16:11
یوش8:15
ار31:7و32

19:4
2پاد16،6:21

اش11:65
ار34:2؛9،6:7؛13:11؛

13:17
دان31:11

19:4
2پاد16،6:21

اش11:65
ار34:2؛9،6:7؛13:11؛

13:17
دان31:11

19:5
2پاد17:7

مز37:106و38
ار35:32

19:5
2پاد17:7

مز37:106و38
ار35:32

19:7
مز10:33و11؛2:79و3

اش17:28و18

19:7
مز10:33و11؛2:79و3

اش17:28و18
19:8

1پاد8:9
2توا21:7
ار16:18

19:8
1پاد8:9
2توا21:7
ار16:18

ارمـیا19،18 1813

اورشلیم  شهر زبالههای تخلیه محل دره این  19:6-1
بودوهمدرآنجابودکهکودکانرابرایبِتموَلک
قربانیمیکردند.درارمیا31:7و32نیزبهایندرهاشاره

شدهاست.
19:7-14کشتوکشتاروحشتناکیکهارمیاپیشگویی
به بابل هجوم بههنگام یکی افتاد: اتفاق بار دو کرد
رهبرینبوکدنصردرسال586ق.م.،ودیگریدرسال

باخاکیکسان را اورشلیم تیطس زمانیکه میالد 70
چنان غذا بابل، لشکریان محاصره دوران در کرد.
کمیابشدکهمردمبهآدمخواریرویآوردندوحتی
پیشگوییهای مطالعه )برای میخوردند. را فرزندانشان
؛ 29:26 الویان به کنید نگاه وضعیت، این به مربوط
نگاه وقایع این تحققخود مورد در ؛ تثنیه57-53:28
کنیدبه2پادشاهان28:6و29؛مراثیارمیا20:2؛10:4(



عبورنماید،ماتومبهوتشود.9اجازهخواهمدادكهدشمنشهررامحاصره
كندوكسانیكهدرآنماندهباشندازگرسنگیمجبوربهخوردنگوشت

فرزندانودوستانشانشوند.«
10آنگاهخداوندمرافرمودكهآنكوزهرادربرابرچشمانهمراهانمبشكنم
11وبهایشانبگویمكهپیامخداوندقادرمتعالایناست:»همانگونهكهاین
كوزهخردشدهودیگرقابلتعمیرنیست،بدینگونهاورشلیمواهالیآنهم
ازبینخواهندرفت.تعدادكشتهشدگانبقدریزیادخواهدبودكهجنازهها
رادرتوفتدفنخواهندكرد،چنانكهدیگرجاییباقینماند.12اورشلیم
راهممانندتوفتپرازجنازهخواهمساخت.13خانههایاورشلیموكاخهای
سلطنتییهوداراهرجاییكهبربامآنبرایخورشیدوماهوستارگانبخور
سوزانیدهوهدایاینوشیدنیتقدیمكردهباشندهمهرامانند»توفت«بااجساد

مردگاننجسخواهمساخت.«
14ارمیاپسازاعالمپیامخداوند،هنگامیكهاز»توفت«بازگشت،درحیاط
خانةخداوندایستادوبهتماممردمگفتكه15خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل
چنینمیفرماید:»تمامبالهاییراكهگفتهام،برسراورشلیموشهرهایاطراف

آنخواهمآورد،چونشماباسرسختیازكالممنسرپیچیكردهاید.«

ارمیارادرکندهقرارمیدهند

فشحوركاهن،پسرامیر،كهرئیسناظرانخانةخداوندبود،وقتی20
سخنانمراشنید،2دستوردادمرابزنندودركناردروازةباالیی
بنیامینكهنزدیکخانةخداوندبود،دركندهقراردهند.3آنهاتمامشبمرا

درآنجانگهداشتند.
روزبعد،وقتیفشحورمراآزادمیكرد،بهاوگفتم:»فشحور،خداوندنامتو
راعوضكردهاست؛اونامتورا»ساكندروحشت«نهادهاست.4خداوندتو
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20:1و2و3اینواقعهدردورانسلطنتیهویاقیمپادشاه 
یهودااتفاقافتاد.ارمیادروادیهنومکهمرکزبتپرستی
شهربود،موعظهکرد.نیزدرمعبدموعظهکردکهقاعدتًا
میبایستمحلعبادتحقیقیباشد.درهردِواینمراکز
مردمزیادیشرکتمیکردند،وهردومکانبهمحل

پرستشخدایاندروغینتبدیلشدهبود.
20:1-3فشحورسخنانارمیاراشنیدوازآنجاییکه
این تأثیر تحت آنکه جای به میکرد، گناه احساس
زندان به را ارمیا کند، عمل بدان و گیرد قرار سخنان
واکنش اما است، دردناک خیلی گاه حقیقت انداخت.
مادرقبالحقیقتنشانمیدهدکهدردرونمانبهراستی

چهمیگذرد.مایامیتوانیمگناهانخودراانکارکنیمو
هرنوعمدرکجرمراازبینببریم،یابافروتنیحقیقت
رابپذیریموبگذاریمماراعوضکند.شایدفشحورفکر
میکردرهبرمقتدریاست،امادرحقیقتفردیترسو

وبزدلبود.
هجوم دوره سه طی نابودی پیشگویی این  20:6-4
بابلبهتحققپیوست.هجومنخستبهفاصلهیکسال
)605ق.م.(اتفاقافتاد.فشحوراحتمااًلدرجریانهجوم
دومیعنیدرسال597ق.م.بهبابلتبعیدشد)یهویاکین
نیزدرهمانسالبهاسارتبردهشد(.سومینهجومدر

سال586ق.م.رخداد.



ودوستانترادچارهراسووحشتخواهدساخت.آنهاراخواهیدیدكه
باشمشیردشمنكشتهمیشوند.خداونداهالییهودارابهپادشاهبابلتسلیم
خواهدكردواواینقومرابهبابلبهاسارتخواهدبردویاخواهدكشت.
5خداونداجازهخواهددادكهدشمنان،اورشلیمراغارتكنندوتمامثروتو

اشیاءقیمتیشهروجواهراتسلطنتییهودارابهبابلببرند.6وتوایفشحور،
باتماماعضایخانوادهاتاسیرشده،بهبابلخواهیدرفتودرهمانجاخواهید
مردودفنخواهیدشدهمتووهمتمامدوستانتكهبرایآنهابهدروغ

پیشگوییمیكردیكهاوضاعخوبوآراماست!«
7آنگاهگفتم:»خداوندا،توبهمنوعدهدادیكهكمكمكنی،ولیمرافریفتهای؛
امامنمجبورمكالمتورابهایشاناعالمنمایم،چونازمننیرومندتری!من
مسخرةمردمشدهاموصبحتاشبهمهبهمنمیخندند.8هیچگاهنتوانستهام
سخنیتشویقآمیزازجانبتوبهایشانبگویم،بلكههمیشهازبدبختیوظلم
وغارتصحبتكردهام.برایهمیناستكهاینقدرمراسرزنشواهانت
میكنند.9ازطرفدیگراگرنخواهمكالمتورااعالمكنموازجانبتو
سخنبگویم،آنگاهكالمتودردلممثلآتش،شعلهورمیشودكهتامغز
استخوانهایمرامیسوزاندونمیتوانمآرامبگیرم.10ازهرطرفصدایتهدید
من دست از كه میگویند دوستانم حتی میلرزد. بدنم و میشنوم را آنها
شكایتخواهندكرد.آنهامنتظرندكهبیفتم،وبهیكدیگرمیگویند:»شاید

اوخودشرابهدامبیندازد؛آنوقتمیتوانیمازاوانتقامبگیریم.«
ایستاده دركنارم توانا، و نیرومند جنگی، مرد یک همچون خداوند 11ولی
است؛پسدشمنانمبهزمینخواهندافتادوبرمنچیرهنخواهندشد.ایشان

شكستخواهندخوردواینرسواییهمیشهبرآنهاخواهدماند.
12ایخداوندقادرمتعالكهمردمراازرویعدلوانصافمیآزماییواز
دلهاوافكارایشانآگاهی،بگذارتاانتقامتوراازایشانببینم،چوندادخود

رانزدتوآوردهام.
13برایخداوندسرودشكرگزاریخواهمخواندواوراتمجیدخواهمكرد،

زیرااومظلومانراازدستظالمانرهاییمیدهد.
14نفرینبرآنروزیكهبدنیاآمدم!لعنتبرآنروزیكهمادرممرازایید!
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20:7-18ارمیابایأستوأمباستایشبهدرگاهخدافریاد
برمیآورد،وسفرهدلخودرادرحضوراومیگشاید.
عوض در اما بود، کرده اعالم وفادارانه را پیغامش او
چیزیجزاذیتوآزارورنجواندوهنصیبشنشدهبود.
اماوقتیبرایمدتیازاعالمکالمخداخودداریکرد،

اینکالمهمچونآتشیبهاستخوانهایشافتاد،بهطوری
کهدیگرنتوانستبیشازاینازاعالماحکامخداامتناع
ورزد.وقتیکالمزندهخدامثلآتشمغزاستخوانهایتان
رامیسوزاند،شمانیزتصمیمخواهیدگرفتکهبههر

قیمتیکهشده،آنرابادیگراندرمیانبگذارید.



با 15لعنتبرآنكسیكهبهپدرممژدهدادكهاوصاحبپسریشدهو
اینمژدهاوراشادساخت!16ایكاشمثلشهرهایقدیمكهخداوندبدون
ترحمزیرورویشانكرد،اوهمنابودشودوصبحتاشبازصدایجنگ
دروحشتباشد،17زیرابههنگامتولدممرانكشت!ایكاشدرشكممادرم
میمردمورحممادرمگورمنمیشد!18اصاًلچرابدنیاآمدم؟آیاتنهابرای
اینكهدرتمامزندگیشاهدسختیواندوهباشموعمرخودرادرشرمساری

ورسواییبسربرم؟

4ـارمیارهبرانیهودارامتهممیسازد
خدادرخواستپادشاهراردمیکند

)پسر21 فشحور یعنی درباریان از نفر دو پادشاه، صدقیای روزی
ملكیا(وصفنیایكاهن)پسرمعسیا(رانزدمنفرستادتابهمن
بگویند:»نبوكدنصر،پادشاهبابلبهمااعالنجنگدادهاست!توازخداوند
درخواستكنتامارایاریكند؛شایدبرمالطففرمایدومانندگذشته

معجزهایكرده،نبوكدنصرراواداربهعقبنشینینماید.«
بهویبگویندكه تا بازگرداندم او نزد را پادشاه 3و4آنگاهمنفرستادگان
خداوند،خدایاسرائیلچنینمیفرماید:»منسالحهایشماراكهدرجنگ
علیهپادشاهبابلوسپاهشبكارمیبریدبیاثرخواهمساختوایشانراكه
شهررامحاصرهكردهاندبهقلبشهرخواهمآورد.5منخودباتمامقدرت
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است  ارمیا پیامهای شرح ،28 تا 21 فصلهای  21:1
سالهای بین اورشلیم به نبوکدنصر حمالت به راجع
588و586ق.م.)نیزر.ش.به2پادشاهان25(.صدقیای
و کند، طغیان نبوکدنصر علیه گرفت تصمیم پادشاه
اشرافزادگانبهاوتوصیهکردندکهبامصرمتحدشود.
ارمیااعالمداشتکهپادشاهان)1:21-8:23(وانبیای
دروغین)9:23-40(بهخاطرمنحرفساختنمردمسخت

مجازاتخواهندشد.
21:1و2منظورصدقیایپادشاهاحتمااًلکارخدابوددر
نجاتاورشلیمازچنگالسنحاریبپادشاهآشوردرزمان
حزقیا)اشعیا36و37(.امااینامیدصدقیانقشبرآبشد.او
آخرینفرمانرواییهوداپیشازتبعیِدسال597ق.م.بود.

21:1و2فشحورچنانباارمیابدرفتاریکردهبودکهوی
بهراستیدچاریأسونومیدیشدهبود،اماحالمیآمدتا
ازارمیاینبیکمکبخواهد.خداهنوزباارمیاکارمهمی
داشت.مانیزدرزندگیایمانیخودممکناستبهواسطه
یأس،طردشدنویادشواریکارچنانتحتفشارقرار
گیریمکهبهورطهنومیدیکشیدهشویمواحساسیأس

ونومیدیکنیم.اماخداکماکانبهمانیازدارد.اوبرای
ماکارمهمیدرنظرداردکهبایدانجامشدهیم.

اورشلیم نابودی مورد در پیشاپیش ارمیا  21:14-1
پیشگوییکردهبود.بزرگانشهرسخناناوراردکرده
اکنونکه اما بودند. بهسخرهگرفته را وهشدارهایش
صدقیایپادشاهازهمهچیزقطعامیدکردهبود،درمانده
ومستأصلدستبهدامنخداشدوازاوکمکخواست،
بدونآنکهبخواهدهشدارهایخدارابپذیردیابهگناه
در خدا میخواهیم اغلب نیز ما نماید. اعتراف خود
امازمانیکهدرخوشیو بهماکمککند، مشکالت
حال و نمیکنیم. او به اعتنایی میبریم، سر به راحتی
آنکهخدامیخواهدرابطهایدائمیبااوداشتهباشیم.آیا
میخواهیدباخداارتباطیدائمیداشتهباشید،یااینکهاز
اوفقطبهعنوانآخرینراهچارهاستفادهمیکنیدوانتظار
مخمصه از را شما شدید، مشکل دچار وقت هر دارید
برهاند؟اگرخانوادهیادوستانتانشمارافقطبرایمواقعی
بخواهندکهبهکمکتاننیازدارند،چهاحساسینسبتبه

آنهاخواهیدداشت؟



تمامساكنان علیهشماخواهمجنگید،6و نهایتخشموغضبخود با و
مبتالكرده،خواهمكشت. بهوبایوحشتناكی انسانوحیوان، از شهررا،
7سرانجامخودصدقیا،پادشاهیهوداوشمادرباریانوهمةآنانیراكهازوبا
وشمشیروقحطیجانسالمبدربردهباشندبهدستنبوكدنصر،پادشاهبابل
ولشكریانشخواهمسپرد،بهدستكسانیكهتشنةخونتانهستندتابدون

ترحمودلسوزیهمهرابكشند.«
8سپسخداوندبهمنفرمودكهبهمردمچنینبگویم:»اینکدوراهپیش
رویشمامیگذارم،یكیراهزندهماندنودیگریراهمرگ!9یادراورشلیم
بمانیدتادراثرجنگوقحطیوبیماریهالکشوید،ویاشهرراترک
بمانید. زنده تا تسلیمكنید بابلیها محاصرهكنندگانتان، به را كرده،خود
10زیرامنتصمیمدارماینشهررانابودكنموبههیچوجهتصمیممراتغییر
نخواهمداد.پادشاهبابلاینشهرراتسخیركرده،باآتشآنراازبینخواهد

برد.«
11و12خداوندبهخاندانپادشاهیهوداكهازنسلداودهستند،چنینمیفرماید:

»بههنگامداوری،هموارهباعدلوانصافقضاوتكنید؛ازمظلومدرمقابل
افروخته شرارتتان بسبب من خشم اینصورت غیر در كنید؛ حمایت ظالم
خواهدشدوكسینخواهدتوانستآنراخاموشكند.13ایمردماورشلیم،
منبرضدشماهستموباشماخواهمجنگید.شماباتكبرمیگویید:»كیست
كهبتواندبهماحملهكندوشهرمارابهتصرفدرآورد؟«14بنابراینمنشما
رابهسزایگناهانتانخواهمرسانیدودرجنگلهایتانچنانآتشیبرپاخواهم

نمودكههرچهدراطرافشباشد،بسوزاند.«

خداحکممجازاتپادشاهانشریرراصادرمیکند

خداوندفرمودكهبهقصرپادشاهیهودابروموبهاوكهبرتخت22
پادشاهیداودنشستهوبهتمامدرباریانوبهاهالیاورشلیم،بگویم

كهخداوندچنینمیفرماید:
»عدلوانصافرابجاآوریدودادمظلومانراازظالمانبستانید؛بهغریبان،
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اتفاق  بهترتیبزمانی تا25 22:1ببفصلهای22
نیفتادهاند.خدادر9:21میگویدکهدیگربرایتوبهدیر
شدهاست،ولیدر4:22میگویدکههنوزبرایعوض
شدنفرصتهست.وقایعاینفصلقبلازوقایعفصل21
رخداد.اینپیغاماحتمااًلدرزمانسلطنتیهویاقیم)13:22(
اعالمشدکهتقریبًادهسالپیشازصدقیاسلطنتکرد.

22:3خدامبناییراکهبراساسآنقوممیتوانستاز

نواحیاشود،اینچنینخطاببهپادشاهاعالمداشت:دست
کشیدنازبدیوانجاماعمالنیک.منظورازانجاماعمال
نیکصرفًاایننیستکهبهتمامتعالیمواصولصحیح
از است عبارت بلکه باشیم، داشته اعتقاد خدا مورد در
زندگیکردنباخداواطاعتروزمرهازاو.درستاست
کهاعمالنیکمارانجاتنمیدهد،امانشانهایماِنما

است)یعقوب26-17:2(.



یتیمانوبیوهزنانظلمنكنیدوخونبیگناهانرانریزید.4اگرآنچهمیگویم
برتخت داود نسل از پادشاهانی دادكههمواره اجازهخواهم دهید، انجام
سلطنتتكیهبزنندوبادرباریانوهمةقومدرسعادتوآسایشروزگار

بگذرانند.
5»ولیاگراینحكمرااطاعتنكنید،بهذاتخودقسمكهاینقصربهویرانه
تبدیلخواهدشد.6اگرچهاینقصردرنظرممثلسرزمینحاصلخیزجلعادو
مانندكوههایسرسبزلبنانزیبامیباشد،اماآنراویرانومتروکخواهم
ساختتاكسیدرآنزندگینكند؛7افرادیویرانگرراهمراهباتبرهایشان
خواهمفرستادتاتمامستونهاوتیرهایچوبیآنراكهازبهترینسروهای
مردمسرزمینهای 8آنگاه بسوزانند. قطعكنندودرآتش تهیهشده، آزاد
دیگروقتیازكنارخرابههایاینشهرعبوركنند،ازیكدیگرخواهندپرسید:
»چراخداوندبااینشهربزرگچنینكرد؟«9درپاسخخواهندشنید:»چون
اهالیاینجاخداوند،خدایخودرافراموشكردندوعهدوپیمانیراكهاوبا

ایشانبستهبود،شكستندوبتپرستشدند.«
10و11و12خداوندمیفرماید:»براییوشیایپادشاهكهدرجنگكشتهشده،گریه

نكنید،بلكهبرایپسرشیهوآحازماتمبگیریدكهبهاسیریبردهخواهدشد؛
چوناودرسرزمینیبیگانهخواهدمردودیگروطنشرانخواهددید.«

13خداوندمیفرماید:»وایبرتواییهویاقیمپادشاه،كهقصرباشكوهت

بیعدالتی و ظلم دیوارقصرت و در از میسازی؛ مردم از بهرهكشی با را
باشكوهی »قصر 14میگویی: نمیپردازی. را كارگران مزد چون میبارد،
میسازمكهاتاقهایبزرگوپنجرههایزیادیداشتهباشد؛سقفآنرابا
چوبسروآزادمیپوشانموبرآنرنگقرمزمیزنم.«15آیافكرمیكنی
پدرت میماند؟چراسلطنت پایدار پرشكوه،سلطنتت باساختنكاخهای
یوشیاآنقدردوامیافت؟چوناوعادلوباانصافبود.بههمینعلتهمدر
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22:10-12یوشیااینپادشاهنیکو،درجنگَمجّدوکشته 
شدهبود؛پسرشیهوآحازدرسال609ق.م.تنهابهمدت
سهماهسلطنتکردوسپستوسطنکوفرعونمصربه
اسارتبردهشد.اواولینپادشاهیبودکهدرتبعیدمرد.خدا
دراینجابهقوممیگویدکهاشکهایخودرابهخاطرمرگ
یوشیابههدرندهند،بلکهبرایپادشاه)یهوآحاز(گریهکنند

کهبهاسارتبردهشده،دیگرهرگزبازنخواهدگشت.
22:15و16خدایهویاقیمپادشاهراسختمجازاتکرد.
پدراویعنییوشیایپادشاه،یکیازبزرگترینپادشاهان
بود.یوشیادر اماخودیهویاقیمفردشریری بود، یهودا
تربیت و تعلیم بر مبنی وظیفهخود به امانتداری کمال

خداپسندانه زندگی برای الگوییصحیح ارائه و پسرش
عملکردهبود،امایهویاقیمدروظیفهخودمبنیبرالگو
گرفتنازپدروادامهراهاو،کوتاهیورزیدهبود.وازاین
روخدایهویاقیمرابهشدتمجازاتکرد.ازآنجاکهاواز
خدایپدرشپیروینکردهبود،مدعیبرکاتپدرشنیز
نمیتوانستباشد.ماشایدبتوانیمپولوالدینخودرابه
ارثببریم،اماهرگزنمیتوانیمایمانیابرکاتآنهارابه
ارثبریم.میراثیعظیم،تحصیالتخوب،یاخانهایزیبا،
باعثنمیشودکهلزومًاازشخصیتدرستومستحکمی
بایدتصمیم نیزبرخوردارباشیم.اینخودماهستیمکه

بگیریممیخواهیمرابطهمانباخداچگونهباشد.



همةكارهایشكامیابمیشد.16اوازفقیرانونیازمنداندستگیریمیكرد،
بنابراینهمیشهموفقبود.ایناستمعنیخداشناسی!17ولیتوفقطبدنبال
ارضایحرصوآزخودهستی؛خونبیگناهانرامیریزیوبرقومخودبا

ظلموستمحكومتمیكنی.
ازمرگتهیچكسحتی پادشاه،پسریوشیا،پس 18»بنابرایناییهویاقیم
خانوادهاتبرایتماتمنخواهندكرد؛قومتنیزبهمرگتواهمیتینخواهند
به االغ مانندالشة برده، بیرون اورشلیمكشانكشان از را تو 19جنازة داد؛

گوشهایخواهندافكند!«
فریاد باشان در آنجاگریهكنید؛ برویدودر لبنان به اورشلیم مردم 20ای
برآورید؛بركوههایموآبنالهسردهید،چونهمةدوستانوهمدستانتان
ازبینرفتهاند!21زمانیكهدرسعادتوخوشبختیبسرمیبردید،خداباشما
سخنگفت،ولیگوشفراندادید؛شماهرگزنخواستیداورااطاعتنمایید؛
عادتشماهمیشههمینبودهاست!22حالوزشبادخشمخداتمامرهبرانتان
رانابودخواهدساخت؛همپیمانانتاننیزبهاسارتخواهندرفت؛وسرانجام

بسببشرارتهایتان،شرمساروسرافكندهخواهیدگشت.
میكنید، زندگی لبنان سرو چوب به مزین كاخهای در كه كسانی 23ای
بزودیدردیجانكاههمچوندردزایمان،شمارافروخواهدگرفت؛آنگاه

همهبرایشمادلسوزیخواهندكرد.
24و25خداوندبهیهویاكین،پسریهویاقیم،پادشاهیهوداچنینمیفرماید:»تو

حتیاگرانگشترخاتمبردستراستمبودی،توراازانگشتمبیرونمیآوردم
وحشت ایشان از تو و تشنهاند خونت به كه میدادم كسانی دست به و
بابلوسپاهیاناو!26توومادرت داری،یعنیبهدستنبوكدنصر،پادشاه
رابهسرزمینیبیگانهخواهمافكندتادرهمانجابمیرید.27شماهرگزبهاین

سرزمینكهآرزویدیدنشراخواهیدداشت،بازنخواهیدگشت.«
28خداوندا،آیااینمردیعنییهویاكین،مانندظرفشكستهایشدهكهكسی

بهآننیازیندارد؟آیابههمیندلیلاستكهخودوفرزندانشبهسرزمینی
بیگانهبهاسارتمیروند؟
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22:21یهویاقیمازکودکیلجوجوسنگدلبود.خدا 
یهویاقیمسعادت نکرد. اوتوجهی اما داد، اوهشدار به
خدا با ارتباط از مهمتر همیشه را خود خوشبختی و
میدانست.اگرمیبینیدچنانغرقدرراحتیوآسایش
ورفاهخودهستیدکهبرایخداوقتندارید،لحظهایباز
ایستیدوازخودبپرسیدکدامیکمهمتراست:آسایشدر

ایندنیایارابطهنزدیکباخدا.

22:24و25انگشترخاتمچیزبسیارباارزشیبود،زیرا
پادشاهبااستفادهازآنبراسنادیمهمُمهرتأییدمیزد
اما میبخشید. سندیت و اعتبار آنها به ترتیب بدین و
فایدهای هیچ او که بود شده باعث یهویاکین گناهاِن
برایخدانداشتهباشد.اوحتیاگرانگشترخاتمخودخدا
هممیبود،بازخدااورابهسببگناهانشخلعمیکرد

)ر.ش.به1:24(.



29ایزمین،ایزمین،ایزمین!كالمخداوندرابشنو.30خداوندمیفرماید:
»ناماینمرد)یعنییهویاكین(راجزوافرادبیاوالدبنویس،جزوكسانیكه
هرگزكامیابنخواهندشد؛چونهیچیکازفرزنداناوبرتختسلطنتداود

تكیهنخواهدزدوبریهودافرمانروایینخواهدكرد!«

پادشاهیعادلخواهدآمد

خداوندمیفرماید:»وایبرشماایشبانانگلةمنوایرهبران23
قوممنكهاینطورگوسفندانمراپراكندهكردهوازبینبردهاید.
2شمابجایاینكهگلهمرابچرانیدوازآنمراقبتنمایید،آنرابحالخود
رهاكردهوازخودراندهوپراكندهشانساختهاید.حال،برایبدیهاییكهبه
گوسفندانمنكردهاید،شمارامجازاتمیكنم؛3ومنخودبقیةگلهامرااز
همهسرزمینهاییكهایشانرابهآنجاراندهامجمعخواهمكردوبهسرزمین
خودشانبازخواهمآورد،وآنهاصاحبفرزندانبسیارشده،تعدادشانزیاد
ایشان از كه نمود خواهم تعیین آنها برای شبانانی 4آنگاه گردید. خواهد
بخوبیمراقبتكنند؛آنوقتدیگرازچیزیترسانوهراساننخواهندگشت

وهیچیکگمنخواهندشد!
5و6»اینکروزیفراخواهدرسیدكهمنشخصعادلیراازنسلداودبه
پادشاهیمنصوبخواهمنمود؛اوپادشاهیخواهدبودكهباحكمتوعدالت
حكومتكرده،درسراسردنیاعدالترااجراخواهدنمود،وناماو»خداوند،
عدالتما«خواهدبود.درآنزمان،یهودانجاتخواهدیافتواسرائیلدر

صلحوآرامشزندگیخواهدكرد.
7»درآنایام،مردمهنگامسوگندیادكردن،دیگرنخواهندگفت:»قسمبه
خدایزندهكهبنیاسرائیلراازمصررهاییداد«8بلكهخواهندگفت:»قسم
بهخدایزندهكهقوماسرائیلراازسرزمینهاییكهایشانرابهآنجاتبعید

كردهبود،بهسرزمینخودشانبازگرداند.«
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اّما  رسید، سلطنت به یهویاکین از بعد صدقیا  22:30
پادشاه یهویاکینآخرین اومرد)10:52و11(. از پیش
یهودابودکههنوزدرقیدحیاتبهسرمیبرد،وسلسله
اوباخوداوبهپایانرسید)1تواریخ15:3-20(.درست
استکهزروبابلنوهیهویاکینپسازبازگشتازتبعید
حکومتکرد)عزرا2:2(،امااوصرفًایکفرمانداربود،

نهیکپادشاه.
23:1-4ارمیاپسازاعالمجرمعلیهرهبرانحکومتی،
بررهبرانمذهبیقومتاخت.رهبرانیکهوظیفهداشتند
قوماسرائیلرادرمسیرخدارهبریکنند،درواقعخود

مسببمصائبفعلیاسرائیلبودند.وازاینروخدااعالم
داشتکهآنهاراسختمجازاتخواهدکرد.رهبرانبابت
کسانیکهتحتمراقبتآنهاهستند،مسؤولاند.خدابه
شمامسؤولیتمراقبتازچهکسیراسپردهاست؟بهیاد
داشتهباشیدکهبهخاطرکسانیکهرهبریشانرابرعهده

داریدنزدخدامسؤولیدوبایدبهاوحسابپسدهید.
با را کنونی فاسد کاهنان و پادشاهان ارمیا  23:5و6
مسیحموعودکهدرآیندهخواهدآمدوپادشاهوکاهن
کاملخواهدبود،مقایسهمیکند.اینپادشاهروحانیاز
نسلداودظهورخواهدکردتابراسرائیلسلطنتنماید.



هشداردرموردانبیایدروغین
9بسببانبیایدروغینوحیلهگردلمشكستهوتنملرزاناست!مانندكسی
كهمستشرابمیباشد،گیجوحیرانم،چونسرنوشتهولناكیدرانتظار
اینانبیاءاست.خداوندباكالممقدسخود،حكممحكومیتشانراصادركرده
است.10اینسرزمینپرازاشخاصزناكارمیباشد؛انبیایششرورندونیرویشان
رادرراهنادرستبكارمیبرند؛بنابراین،زمیندراثرلعنتخداخشکشده
وچراگاههانیزازبینرفتهاند.11خداوندمیفرماید:»كاهنانهممانندانبیاءاز
مندورهستند؛حتیدرخانةمننیزشرارتمیورزند.12ازاینرو،راهیكه
میروندتاریکولغزندهخواهدبودودرآنلغزیده،خواهندافتاد؛پسدر

زمانمعینبرآنهابالنازلخواهمكردومجازاتشانخواهمنمود.
13»انبیایسامرهبسیارشروربودند؛آنهاازسویبتبعلپیاممیآوردندوبا
اینكار،قوممن،اسرائیلرابهگناهمیكشاندند؛ومنهمةاینهارامیدیدم.
14ولیاینکانبیایاورشلیمازآنهانیزشرورترندوكارهایهولناكیمرتكب
میشوند،زنامیكنندونادرستیرادوستمیدارند،بجایآنكهبدكارانرا
ازراههایگناهآلودشانبرگردانند،ایشانرابهانجامآنهاتشویقوترغیب

میكنند.اینافرادازمردمشهرهایسدوموعمورهنیزفاسدترند.
زهر و خورانید خواهم تلخ خوراک اورشلیم انبیای به من رو، این 15»از
خواهمنوشانید،چونایشانباعثشدهاندكهخدانشناسیوگناه،درسراسر
اینسرزمینرواجیابد.16بنابراین،بهسخناناینانبیایدروغگوكهبهشما
امیدهایبیهودهمیدهند،گوشندهید،چونسخنانایشانازطرفمننیست
بلكهساختهوپرداختةخودشاناست!17پیوستهبهآنانیكهبهمنبیاحترامی
میكنند،میگویند:جاینگرانینیست؛همهچیزبخوبیپیشمیرود؛وبه
آنانیكهدرپیهوسهایخودهستندبدروغمیگویند:»خداوندگفتهاست

كههیچبالییبرشمانازلنخواهدشد.«
18ولیكدامیکازاینانبیاءآنقدربهخداوندنزدیکاستتاافكاراورابداند
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بودند؟  فاسدشده اینحد به تا قومچطور  23:14-9
انبیای گمراهکننده پیامهای یعنی نبوتها اصلی، عامل
پاقرص و پر شنوندگانی انبیایدروغین بود. دورغین
بودند. برخوردار فراوان محبوبیتی از و داشتند، کثیر و
علتشهماینبودکهبهمردممیگفتندهمهچیزامنو
اماناستوبروفقمراد.وحالآنکهپیغامارمیاکهاز
جانبخدابودبههیچوجهخریدارنداشت،زیرابهمردم

نشانمیدادچقدربدوشریرند.
انبیایدروغینرامیتوانازرویچهارنشانههشداردهنده
شناخت،ویژگیهاییکهحتیامروزهنیزبایدمواظبآن

انبیایدروغینممکناستدرظاهرمطابق باشیم.)1(
اصولمذهبیزندگیکنند،اماپیغامخدارابیاننمیکنند.
)2(آنهاکالمخداراطوریتغییرمیدهندکهبابطبع
مردمباشدوبهگوششانخوشآید.)3(مخاطبینشانرا
موذیانهتشویقمیکنندازخدانااطاعتیکنند.)4(متکبر
ومغرورندوبهمنافعخودمیاندیشند.نیزبهجایآنکه
کالمخداراوفادارانهبیانکنند،چیزیمیگویندکهبه

مذاقشنوندگانخوشآید.
23:14سدوموعمورهشهرهایفاسدیبودندکهخدا

آنهارانابودکرد)پیدایش23:19و24(.



وكالماورابشنود؟كدامیکازایشانبهسخناناوتوجهكردهتاآنرا
درکنماید؟19اینکخداوندگردبادشدیدغضبخودرامیفرستدتازمین
راازوجودایناشخاصبدكارپاکسازد؛20آتشخشموغضبخداوند
خاموشنخواهدشدتازمانیكهایشانرابهمجازاتشانبرساند.درآیندهاین

رابخوبیدرکخواهیدكرد!
21خداوندمیفرماید:»مناینانبیاءرانفرستادم،ولیادعامیكنندكهازجانب

منسخنمیگویند؛هیچپیغامیبهایشانندادم،ولیمیگویندكهسخنانمرا
بیانمیدارند.22اگرآنهاازجانبمنبودندمیتوانستندپیغاممرابهمردم
23منخدایی بازگردانند. راههایگناهآلودشان از را ایشان و نمایند اعالم
نیستمكهفقطدریكجاباشم،بلكهدرهمهجاحاضرهستم؛24پسآیاكسی
میتواندخودراازنظرمنپنهانسازد؟مگرنمیدانیدكهحضورمنآسمان

وزمینرافراگرفتهاست؟
25»منازسخناناینانبیاءمطلعهستم؛میدانمكهبهدروغادعامیكنندكه
منكالمخودرادرخواببرایشاننازلكردهام!26تابهكیاینپیامآوران
دروغینباحرفهایساختگیشانقوممرافریبخواهندداد؟27آنهابابیان
اینخوابهایدروغینمیكوشندقوممراوادارندتامرافراموشكنند،درست
همانطوركهپدرانشانمرافراموشكردندودنبالبتبعلرفتند.28بگذارید
بیانكنندوسخنگویان را انبیایدروغگوخوابوخیالهایخودشان این
واقعیمننیزكالممراباامانتبهگوشمردمبرسانند،چونكاهوگندم
بسادگیازیكدیگرقابلتشخیصهستند!29كالممنمثلآتشمیسوزاندو

مثلچكشخردمیكند.
هم از را یكدیگر انبیاییهستمكهسخنان این برضد من 30و31»بنابراین،
میدزدندوآنرابعنوانكالممناعالممیدارند!32منبضداینپیامآوران
دروغینهستمكهباخوابهایساختگیودروغهایخود،قوممرابهگمراهی
میكشانند؛منهرگزچنینافرادیرانفرستادهومأمورنكردهام؛برایهمین

هیچنفعیازآنهابهاینقومنخواهدرسید.«
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23:28تفاوتبینانبیایحقیقیوانبیایدروغینمثل 
پراکنده باد با بیارزش کاِه است. گندم و کاه تفاوت
تغذیه آن از بسیاری تا میماند باقی گندم اما میشود،
مسؤولیت دیگران برای خدا کالم کردن بازگو کنند.
بزرگیاست،زیراپذیرشیاعدمپذیرشآنازسوی
ارائه چگونه را کالم این که است این به بسته مردم،
یاخیر. مطابقآنزندگیمیکنیم میدهیموآیاخود
خواهاینکالمراازباالیمنبرموعظهکنیم،یادرکالس

تعلیمدهیم،یابادوستانماندرمیانبگذاریم،وظیفهداریم
آنرابهدرستیبهگوشدیگرانبرسانیمومطابقآن
زندگینماییم.وقتیکالمخدارابادوستانوهمسایگان
این آیا ببینند میخواهند اول آنها میگذارید، میان در
کالمبرزندگیخودشماتأثیرگذاردهیانه.اگرکالم
خداخودشماراعوضنکردهباشد،چرابایدمایلباشند
زندگیآنهاراعوضکند؟بنابرایناگرمطابقکالمخدا

زندگینمیکنید،آنراموعظههمنکنید!



33»وقتییكیازافرادقوم،یایكیازانبیاءیاكاهنانازتوبپرسند:»پیغام
خداوندچیست؟«جواببده:»پیغام؟پیغاماینستكهخداوندشماراترک
خواهدنمود!«34واگركسیازقومیاازانبیایاازكاهناندربارةپیغامخداوند
باتمسخرصحبتكند،اووخانوادهاشرامجازاتخواهمنمود.35میتوانید
ازیكدیگراینسؤالرابكنید:»خداوندچهجوابیدادهاست؟«ویا»خداوند
چهگفتهاست؟«36ولیدیگرعبارتپیغامخداوندرابهزباننیاورید،چون
هریکازشماسخنانخودرابعنوانپیغامبیانمیكنیدوبااینكار،كالم
خداوندقادرمتعالراتغییرمیدهید.37میتوانیدازنبیبپرسید:»خداوندچه
جوابیدادهاست؟«ویا»خداوندچهگفتهاست؟«38ولیاگرصحبتاز
پیغامخداوندبكنید،درحالیكهمنگفتهامآنرابابیاحترامیبرزباننیاورید،
39آنگاهشمارامانندبارازدوشخودافكنده،شماراباشهریكهبهشماو
بهپدرانتاندادهبودم،ازحضورخوددورخواهمانداخت،40وشمارابهعارو

رسواییجاودانیدچارخواهمنمودكههیچگاهفراموشنشود.«

رؤیایارمیادربارهسبدهایانجیر

بابل،یهویاكین)پسریهویاقیم(24 نبوكدنصر،پادشاه ازآنكه پس
پادشاهیهوداراهمراهبابزرگانیهوداوصنعتگرانوآهنگران
بهبابلبهاسارتبرد،خداونددررؤیا،دوسبدانجیربهمننشاندادكهدر
مقابلخانةخداونددراورشلیمقرارداشت.2دریکسبدانجیرهایرسیدهو
تازهبودودرسبددیگرانجیرهایبدوگندیدهایكهنمیشدخورد.3خداوند

بهمنفرمود:»ارمیا،چهمیبینی؟«
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23:33مردمخداوارمیارامسخرهمیکردندزیراارمیا 
ظاهرًاچیزیجزخبربدبرایآنهانداشت.امااینخبربد
عینحقیقتبود.باپذیرفتنآنمیبایستتوبهمیکردند
وبهسویخدابازمیگشتند.ولیازآنجاکهنمیخواستند
چنینکنند،پیغامارمیاراردمیکردند.آیاتابهحالشده
پیغامیراردکنیدیاآنرابهریشخندبگیریدصرفًاازاین
روکهشماراموظفمیسازدروشزندگیتانراتغییر
دهید؟پیشازردکردنکسیکه»خبربد«میآورد،

بهدقتبهانگیزههایخودتانتوجهکنید.
24:1اینواقعهدرسال597ق.م.اتفاقافتاد.یهویاکین
بهبابلبهاسارتبردهشدوصدقیابهجایاوبهپادشاهی
رسید.نبوکدنصر،شاهزادگانوبزرگانیهودارابهتبعید
بردتانتوانندبرمردماعمالنفوذکنندوآنانراعلیهبابل
بشورانند.صنعتگرانکارآزمودهرانیزبهاسارتبردزیرا
بودند. مفید بسیار بابل ساختمانسازی برنامههای برای

ارمیااینواقعهرادر24:22و25پیشگوییکردهبود.

24:2-10انجیرهایخوبنمایانگرکسانیبودکهبه
افراد اینسببکهخود از نه بردهشدند- بابل اسارت
خوبونیکوییبودند،بلکهچونقلبشانبرایپذیرش
احکامخدامستعدوآمادهبود.بنابراینخداتصمیمگرفت
به دوباره را آنها نهایت در و کند محافظت آنان از
سرزمینشانبازگرداند.اماانجیرهایبدنشاندهندهکسانی
بودکهیادریهوداماندندویابهمصرگریختند.مردم
فکرمیکردنداگردرخودیهودابمانندبرکتخواهند
یافت،وحالآنکهدرستعکساینمطلبصادقبود،
را تبعید در افراد اسارت، تجربه از استفاده با زیراخدا
پاکوخالصساخت.مانیزشایدوقتیهمهچیزبروفق
میدهد، برکت را ما دارد خدا کنیم تصور است، مراد
ووقتیشرایطمطابقدلخواهماننیستفکرکنیمزیر
لعنتیم.امامشکالتآنگاهکهباعثمیشودقویترشویم،
درواقعنوعیبرکتاست،وموفقیتهاوقتیمارااز
خدادورمیکندچیزیجزلعنتنیست.بنابرایناگربا



جوابدادم:»انجیر!انجیرهایخوبخیلیخوبند؛ولیانجیرهایبدآنقدر
بدندكهنمیشودخورد.«

4و5آنگاهخداوندفرمود:»انجیرهایخوبنمونةاسیرانیاستكهازراهلطفبه
بابلفرستادهام.6منبرآناننظرلطفانداخته،مراقبخواهمبودكهدرآنجابا
ایشانخوشرفتاریشودوایشانرابهاینسرزمینبازخواهمگرداند؛مننخواهم
استوار راحمایتكرده، ایشان بلكه نابودشوند و ایشانریشهكن گذاشت
خواهمساخت.7بهایشاندلیخواهمدادكهمشتاقشناختمنباشد؛آنهاقوم
منخواهندشدومنخدایایشان،چونباتمامدلنزدمنبازخواهندگشت.

مردم بقیة و او اطرافیان یهودا، پادشاه صدقیا، نمونة بد، انجیرهای 8»ولی
اورشلیماستكهدراینسرزمینباقیماندهاندویادرمصرساكنند.منبا
ایشانهمانكاریراخواهمكردكهباانجیرهایگندیدةبیمصرفمیكنند.
9ایشانراموردنفرتتماممردمدنیاقرارخواهمدادودرهرجاییكهایشان
نفرینواقعخواهندشد.10همهرا راآوارهكنم،موردتمسخر،سرزنشو
گرفتارجنگوقحطیوبیماریخواهمنمودتاازسرزمیناسرائیلكهآنرا

بهایشانوبهپدرانشاندادم،محوونابودشوند.«

ارمیااسارتراپیشگوییمیکند

درسالچهارمسلطنتیهویاقیم)پسریوشیا(،پادشاهیهودا،پیغامی25
برایتماممردمیهودا،ازجانبخدابرمننازلشد.دراینسال

بودكهنبوكدنصر،پادشاهبابل،بهسلطنترسید.
2و3بهتماممردمیهوداواهالیاورشلیمچنینگفتم:»ازسالسیزدهمسلطنت
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مشکلروبهروهستید،ازخدابخواهیدکهبهشماکمک 
کندتادراوقویترشوید.واگراوضاعبروفقمرادتان
است،ازخدابخواهیدبهشماکمککندتاموفقیتهایتان

راوفادارانهدرخدمتاوبهکاربندید.
آنان میشد. خوشرفتاری تبعیدیان با بابل در  24:6
گرچهبهسرزمینیغریبوبیگانهبردهشدهبودند،این
امربرایآنانحکمبردگیرانداشت.مردممیتوانستند
باشند. داشته کاشانهای و خانه خود از و کنند تجارت
شدند مهمی مناصب عهدهدار دانیال مانند برخی حتی

)نگاهکنیدبهدانیال48:2(.
25:1ارمیااینپیغامرادرسال605ق.م.اعالمنمود،
2 آیه روی از نبوکدنصر. رسیدن قدرت به سال یعنی
متوجهمیشویمکهارمیاخدمتشرادرسال627ق.مآغاز
کرد.بدینترتیباودرست20سالپیشازآغازواقعه

اسارت،دورانهفتادسالهاسارتراپیشگوییکرد.

25:2-6تصورشرابکنیدکهکسیپیغامیرابهمدت
نپذیرد! را آن هیچکس ولی کند موعظه مدام سال 23
ارمیابااینوضعروبروبود؛امااوازآنجاکهزندگیاش
راوقفخداکردهبود،همچنانبهاعالماینپیغامادامه
میدادوبهمردممیگفتکهازراههایبدوکارهای
شرمآورشاندستبکشند.ارمیابیتوجهبهپاسخمردم،
لحظهایازاعالماینپیغامدستنکشید.خداحتیوقتیاو
راردمیکنیم،هرگزازمحبتخودنسبتبهمانمیکاهد
اینچیزی و نمیدارد. بر مادست داشتن ازدوست و
استکهمیتوانیمخدارابهخاطرششکرکنیم؛مانیز
میتوانیممانندارمیاتصمیمبگیریمکههرگزازخدمتبه
خداواعالمکالماوخستهنشویمودستنکشیم.بنابراین
وقتیدربارهخدابامردمسخنمیگویید،هرواکنشیکه
ازایشاندیدید،کماکانبهدعوترفیعخداوفاداربمانید

وبرایاوشاهدیامینباشید.



یوشیا)پسرآمون(،پادشاهیهودا،تابحالكهبیستوسهسالمیگذرد،كالم
خداوندبرمننازلشدهاست؛مننیزباكمالوفاداریآنهارابهشمااعالم
شما نزد را انبیایخود همواره 4خداوند ندادهاید. شماگوش ولی كردهام،
فرستادهاست،ولیشماتوجهینكردهایدونخواستهایدگوشبدهید.5آنها
بهشمامیگفتندكهازراههایبدوازكارهایشرمآورتاندستبكشیدتا
خداونداجازهدهددراینسرزمینیكهبرایهمیشهبهشماوبهاجدادتان
دادهاست،زندگیكنید.6آنهاازشمامیخواستندكهبدنبالبتپرستینروید
وبااینكارها،خشمخداوندراشعلهورنسازید،مباداشمارامجازاتكند؛
7ولیشماگوشندادیدوبهكارهایشرمآورتانادامهدادیدوبهآتشخشم

خداونددامنزدیدتابرشمابالنازلنماید.
8و9»حال،خداوندقادرمتعالمیفرماید:»چونازمناطاعتننمودید،مننیز
تماماقوامشمالرابهرهبرینبوكدنصر،پادشاهبابل،كهاورابرایاینكار
برگزیدهام،گردخواهمآوردتابراینسرزمینوبرساكنانشونیزبراقوام
مجاورشماهجومبیاورندوشمارابكلینابودكنند،طوریكهبرایهمیشه
انگشتنماورسواشوید!10خوشیوشادیوجشنهایعروسیراازشما
دورخواهمساخت؛نهگندمیدرآسیابهاباقیخواهدماندونهروغنیبرای
روشنكردنچراغخانه!11سراسراینسرزمین،بهویرانهایمتروکتبدیل
خواهدشد؛وشماواقواممجاورشما،برایمدتهفتادسال،پادشاهبابلرا

بندگیوخدمتخواهیدكرد.
اورابخاطرگناهانشان بابلوقوم اینهفتادسال،پادشاه پایان از 12»پس
مجازاتخواهمنمودوسرزمینایشانرابهویرانهایابدیتبدیلخواهمكرد،
بابلیها اقوامگفتهبودمبرسر ارمیابرضد 13وتمامبالهاییراكهتوسط
خواهمآورد؛بلی،تمامبالهاییكهدراینكتابنوشتهشدهاست.14همانطور
كهایشانقوممرااسیركردند،اقواممختلفوپادشاهانبزرگنیزآنهارابه
اسارتخواهندبرد،ومنمطابقكارهاورفتارشان،مجازاتشانخواهمكرد.«

جامغضبخدا
15آنـگاهخداوند،خدایاسرائیلبهمنفرمود:»اینجامشرابراكهازخشم
لبریزشدهاست،بگیروبهتمامقومهاییكهتورانزدآنها وغضبمن
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25:12اینواقعهدرفصلپنجدانیالبیشترشرحداده 
شدهاست.سپاهیانکوروِشکبیردرسال539ق.م.وارد

بابلشدندوبلشصرآخرینفرمانروایبابلراکشتند.
غضب جام از که نبود قومی تنها یهودا  25:38-15

که نیز را شریری اقوام دیگر اسامی ارمیا نوشید. خدا
بابلازجامغضبخدامیچشیدند، میبایستبهدست
سبب به نیز بابل خود عاقبت، شمرد. بر فهرستوار

گناهانشبهسرنوشتیمشابهدچارشد.



میفرستمبنوشان16تاهمهازآننوشیده،گیجشوند.ایشاندراثرجنگیكه
منعلیهآنهابرپامیكنمدیوانهخواهندگردید.«

17پسجامخشموغضبراازخداوندگرفتموبهتماماقوامیكهخداوند
مرانزدآنهافرستاد،نوشانیدم.18بهاورشلیموشهرهاییهودارفتموپادشاهان
وبزرگانشانازآنجامنوشیدند؛برایهمین،ازآنروزتابحالاینشهرها
ویران،موردتمسخر،منفوروملعونهستند.19و20بهمصررفتم.پادشاهمصر
ودرباریاناو،بزرگانوقوماووبیگانگانمقیممصرازآنجامنوشیدند.
پادشاهانسرزمینعوصوپادشاهانشهرهایفلسطینهمازآننوشیدند،
سراغ 21به اشدود. شهر ماندة باقی و عقرون غزه، اشقلون، شهرهای یعنی
پادشاهانصوروصیدون، 22تمام رفتم. هم وعمون موآب ادوم، قومهای
كه كسانی و بوز تیما، 23ددان، مدیترانه، دریای سرزمینهای پادشاهان و
گوشههایمویخودرامیتراشند،24تمامپادشاهانعرب،قبایلچادرنشین
بیابانها،25پادشاهانزمری،عیالموماد،26تمامپادشاهانسرزمینهایدورو
نزدیکشمالوهمةممالکجهانیكیپسازدیگریازآنجامنوشیدندو

سرانجامخودپادشاهبابلهمازآنجامغضبالهینوشید.
27سپسخداوندفرمود:»بهایشانبگو:»ازاینجامغضبمنبنوشیدتامست
شویدوقیكنید،بهزمینبیفتیدودیگربرنخیزید،زیراشمارابهمصیبت
وجنگگرفتارخواهمنمود.«28واگرنخواهندجامرابگیرندوبنوشند،به
ایشانبگو:»شمارامجبوربهاینكارخواهمكرد!29منمجازاتراازقوم
خودشروعكردهام؛پسآیافكرمیكنیدشمابیمجازاتخواهیدماند؟یقین
بدانیدكهمجازاتخواهیدشد.منبرتماممردمرویزمین،بالیشمشیرو

جنگخواهمفرستاد.««
30»پسعلیهآنهاپیشگوییكنوبهایشانبگوكهخداوندازجایگاهمقدس
خوددرآسمانبرقومشوتمامساكنانجهانبانگبرمیآورد؛بانگاو
مانندفریادانگورچینانیاستكهانگوررازیرپالهمیكنند.31فریادداوری
خداوندبهدورتریننقاطدنیامیرسد،چوناوعلیهتمامقومهایجهاناقامه
دعویمیكند.اوهرانسانیرامحاكمهخواهدكردوتمامبدكارانرابه

مرگتسلیمخواهدنمود.«
32خداوندقادرمتعالمیفرماید:»بالومكافاتمانندگردبادیعظیم،قومهارا

یكیپسازدیگریدرهمخواهدكوبیدوبههمةكرانهایزمینخواهدرسید.
33درآنروزجنازةكسانیكهخداوندكشتهاست،سراسرزمینراپرخواهد
ساخت؛كسیبرایآنهاعزادارینخواهدكرد؛جنازههایشانرانیزجمعآوری

ودفننخواهندنمودبلكهمانندفضلهبررویزمینباقیخواهدماند.«
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34ایرهبرانوایشبانانقومها،گریهكنیدوفریادبرآوریدودرخاک
بغلطید،چونزمانآوارگیوهالكتتانفرارسیدهاست؛مثلظروفمرغوب،
نیزبرایتانوجود افتادوخردخواهیدشد؛35راهفراروپناهگاهی خواهید
نخواهدداشت.36و37مأیوسووحشتزدهفریادبرخواهیدآورد،چونخداوند
چراگاههایشماراخرابكردهومملكتشماراكهدرآرامشبود،ویران
را النةخود شیریكه همانند ترکكرده، را شما 38خداوند است. نموده
ترکمیگوید؛دراثرخشمشدیداو،سرزمینتاندرجنگها،ویرانوباخاک

یكسانشدهاست.

ارمیاازمرگخالصیمییابد

دراوایلسلطنتیهویاقیم)پسریوشیا(پادشاهیهودا،اینپیغاماز26
طرفخداوندبرمننازلشد:

بهتمام بایستوسخنانمرابدونكموكاست 2»درحیاطخانةخداوند
كسانیكهازنقاطمختلفسرزمینیهودابرایعبادتآمدهاند،اعالننما.
3شایدگوشبدهندوازراههایبدخودبازگردندومننیزازتماممجازاتهایی

كهبسبباعمالبدشانبرایایشاندرنظرگرفتهام،چشمپوشینمایم.
4و5»اینستسخنانیكهبایدبهایشاناعالمنمایی:»منخدمتگزارانمانبیارا
هموارهنزدشمافرستادهام،ولیشمابهسخنانآنهاگوشندادهاید.حالاگر
بهنااطاعتیخودادامهدهیدودستوراتیراكهبهشمادادهام،اجرانكنیدوبه
سخنانانبیاءتوجهننمایید،6آنگاههمانطوركهخیمةعبادترادرشهرشیلوه
ازبینبردم،اینخانةعبادترانیزازبینخواهمبردواورشلیمموردنفرین

تمامقومهایجهانواقعخواهدشد.«
بهگوشمردمرساندموهرآنچهراكه را پیغامخود 7و8هنگامیكهمن
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ازفصل25  بعد ازنظرترتیبزمانی اینفصل  26:1
تا 609 بین سالهای به مربوط فصل این وقایع میآید.
و پولپرست پادشاهی یهویاقیم میباشد. ق.م. 608
خودمحوربودکهبهمردمبیگناهستممیکردوآنانرا

بهقتلمیرساند)32-22:36(.
پیغامش میخواهد که داد تذکر ارمیا به خدا  26:2
ارمیا وکاست!« »بیهیچکم شود: اعالم کامل بهطور
شایدوسوسهمیشدبعضیازقسمتهایپیغامخداراکه
باعثمیشدشنوندگانشبااودشمنیورزندحذفکند،
قسمتهاییراکهبیشازحدتندوتیزبود)مانند»اخبار
بدی«کهارمیارامدامبهخاطربیانآنمالمتمیکردند:
33:23-40(یاباعثمیشدمردمفکرکننداویکخائن

قسمت هیچ نباید او که بود این خدا دستور اما است.
ازپیغاماورابنابهمنافعخودیابهاقتضایشرایطویا
واکنششنوندگان،حذفکند.مانیزمانندارمیاهرگز
نادیدهبگیریمصرفًا را نبایدقسمتهایمهمکالمخدا

برایاینـکههمهراراضـینگهداشتهباشیم.
ارمیا شنیدند وقتی دروغین انبیای و کاهنان  26:9-2
میگویدکهاورشلیمشهرخداموردنفرینهمگانواقع
خواهدشدومعبدنابودخواهدگردید)6:26(،سختبه
خشمآمدند.معبدبرایآنهااهمیتزیادیداشت،زیرا
حرمتیکهمـردمبرایآنقائلبودندباعثقدرتآنان
میشد.ارمیاباگفتناینکهمعبدنابودخواهدشد،درواقع

اقتدارآنانراتضعیفمیکرد.



خداوندبهمنفرمودهبودبازگوكردم،كاهنانوانبیایدروغینومردمبر
سرمنریختندوفریادبرآوردند:»توبایدكشتهشوی!9بهچهحقیمیگویی
كهخداونداینعبادتگاهرامانندخیمةعبادتشیلوهخرابخواهدكردو
اورشلیمراویرانومتروکخواهدساخت؟«دراینهنگاممردمازهرطرف

دورمنجمعشدهبودند.
10وقتیبزرگانیهوداازجریانباخبرشدند،خودرابهشتابازكاخسلطنتی
بهخانةخداوندرساندندوبرجایگاهمخصوصخود،درمحوطةدروازةجدید
نشستندتابهاینامررسیدگیكنند.11آنگاهكاهنانوانبیایدروغین،ادعای
خودرادرحضوربزرگانومردمعنوانكرده،گفتند:»شماباگوشهای
خودشنیدهایدكهاینشخص،دربارةاینشهرچهپیشگوییهاییكردهوپی

بردهایدكهچهآدمخائنیاست!بنابرایناوبایداعدامشود.«
12مندردفاعازخودگفتم:»خداوندمرافرستادهتاعلیهاینعبادتگاهواین
شهرپیشگوییكنم؛منهرچهگفتهام،همهازجانبخداوندبودهاست.13ولی
اگرشماروشزندگیواعمالخودرااصالحكنیدوخداوند،خدایخودرا
اطاعتنمایید،اونیزمجازاتیراكهبرایشمادرنظرگرفتهاست،اجرانخواهد
كرد.14وامامن،دراختیارشماهستم؛هرطوركهصالحمیدانید،بامنرفتار
كنید.15ولیاگرمرابكشید،یقینبدانیدكهشخصبیگناهیرابهقتلرساندهاید
وخونمنبهگردنشماواینشهروتماماهالیآنخواهدبود،زیرابهدرستی

خداوندمرانزدشمافرستادهتااینپیغامرابهشمااعالمنمایم.«
16پسمردموبزرگانقومبهكاهنانوانبیایدروغینگفتند:»اینمردرانمیتوان

محكومبهمرگكرد،چونبهنامخداوند،خدایما،باماسخنگفتهاست.«
17آنگاهچندنفرازریشسفیدانقومبرخاستندوبهمردمگفتند:

18»اینتصمیمخوبیاست!درگذشتهنیزمیكایمورشتیدرزمانحزقیا،
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26:11بهارمیابرچسبخیانتزدندزیرابهیهوداتوصیه 
میکردخودرا)مطابقدستورخدا،5:27-8(تسلیمبابل
سازد،وحالآنکهاشخاصبهظاهر»شجاع«خواهانآن
بودندکهیهودابابیگانگانمتحدشده،بابابلبجنگدو

بدینترتیباستقاللخودراحفظکند.
26:16و17و24جانارمیابهراستیدرمعرضخطربود،اما
خدابااستفادهازبزرگانوریشسفیدانقوم،جاننبیخودرا
حفظکرد.خداارمیارانجاتدادزیراکاراوبرایخداهنوز
تمامنشدهبود.اماخداگاهیاوقاتاجازهمیدهدایمانداران
وحتیبرخیازانبیابهطرزیدردناکبمیرند.خداوعدهنداده
کههمهپیروانشراازدردورنجمصونخواهدداشت،اما

وعدهدادهکهدراوجمصائبوآزمایشهاهمراهماباشد.

26:17-19ریشسفیدانقومسخنانمیکاینبیرابه
خاطرآوردند)میکاه12:3(کهبیشباهتبهسخنانارمیا
نبود.وقتیمیکاهمردمرابهتوبهدعوتکرد،اورانکشتند
بلکهدرعوضازشرارتهایخوددستبرداشتند.امادر
اینجامردمگرچهارمیارابهخاطرآنچهگفتهبودنکشتند،
امامنظوراصلیپیاماورادرکنکردندونفهمیدندکه
ارمیا ازجان مردم است. آنها باخود ارمیا رویسخن
گذشتند،امانخواستندباتوبهکردنازگناهانشانازجان
بنابراینهرگاهیکیاز خوددرگذرندونجاتیابند.
ماجراهایمهمکتابمقدسرابهیادمیآورید،ازخود
بپرسیدکهاینماجرابرایزندگیخودتانچهداللتهای

عملیدارد.



پادشاهیهودا،پیشگوییكردكهاورشلیممانندمزرعهایكهشخمزدهمیشود،
زیرورووباخاکیكسانخواهدگردیدودرمحلیكهخانةخدابرپاست،
جنگلیبهوجودخواهدآمد!19آیاحزقیایپادشاهوقوماو،نبیخدارابرایاین
سخنانكشتند؟نهبلكهبهكالمخداونداحترامگذاشتندوازآناطاعتنمودند
وبهخداوندالتماسكردندكهبهایشانرحمكند؛خداوندهمازمجازاتیكه
برایایشاندرنظرگرفتهبود،چشمپوشیكرد.حالاگرماارمیارابخاطر

اعالمپیغامخدابكشیم،قطعًاخدابالیعظیمیبرمانازلخواهدكرد!«
20)نبیدیگریكهدرآنزمانمانندارمیا،كالمخداوندراعلیهاورشلیمو
سرزمینیهودااعالممیكرد،اوریا)پسرشمعیا(اهلقریةیعاریمبود.21وقتی
سخناناوبهگوشیهویاقیمپادشاه،وسردارانوبزرگانرسید،پادشاهفرستاد
تااورابكشند؛ولیاوریاخبردارشدوبهمصرگریخت.22یهویاقیمپادشاهنیز
الناتان)پسرعكبور(راباچندنفردیگربهمصرفرستادتااوریارادستگیر
كنند.23آنهااوراگرفتهپیشیهویاقیمپادشاهبازگرداندند.یهویاقیمدستور

داداوراباشمشیربكشندوجنازهاشرادرقبرستانعمومیبیندازند.(
24ولیاخیقام)پسرشافان(ازمنپشتیبانیكردونگذاشتبزرگانقوممرا

بهدستمردمبسپارندتاكشتهشوم.

ارمیامردمراتشویقمیکندتسلیمبابلیهاشوند

درآغازسلطنتصدقیا)پسریوشیا(پادشاهیهودا،بهدستورخداوند27
یوغیساختموآنرابابندهایچرمیبهگردنمبستم،مانندیوغی

كههنگامشخمبهگردنگاومیبندند.
3و4سپسخداوندفرمودكهپیغاماورابهسفیرانادوم،موآب،عمون،صورو
صیدونكهبهاورشلیمبهحضورصدقیایپادشاهآمدهبودند،اعالننمایمتا
آنرابهپادشاهانممالکخودبرسانند.پسبهایشانگفتمكهخداوندقادر

متعال،خدایاسرائیلچنینمیفرماید:
5»منباقدرتعظیمخود،دنیاوتمامانسانهاوهمةحیواناتراآفریدهام،وآنها
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است.  سال597ق.م به مربوط واقعه این  27:1و2و3
و بود برده هجوم یهودا به بار یک پیشتر نبوکدنصر
بندگی، نشانه به ارمیا بود. اسارتگرفته به را بسیاری
یوغیبهگردنخودبست)یوغ،چارچوبیچوبیناست
کهباآنگروهیازحیواناترابههممیبندندتازمین
راشخمبزنند(.اوازطریقایندرسعملیمیخواستبه
مردمبفهماندکهیابایدخودرازیریوغبابلقراردهند

ویاهمگینابودشوند.

27:5و6خداقوماسرائیلرابهطرزیعجیبوغیرمعمول
و بیگانه فرمانروایی که ترتیب این به کرد؛ مجازات
گناهکاررابهعنوانکارگزارخودبرگزیدتاازطریق
اعالم با نبوکدنصرکاری برساند. بهمجازات را قوم او
کالمخدانداشت،بلکهکاراواینبودکهوعدهخدامبنی
برداوریگناهرابهاجرادرآورد.خداازآنجاکههمه
چیزتحتکنترلاواست،برایانجامارادهخودازهر
کسیکهبخواهداستفادهمیکند.اوشایدبرایاصالحما



رادراختیارهركسكهمایلباشمقرارمیدهم.6بنابراینمنتمامسرزمینهای
شمارابهبندهخودنبوكدنصر،پادشاهبابل،خواهمبخشیدوحتیحیواناتوحشی
رانیزمطیعاوخواهمساخت.7تمامقومها،خدمتگزاراووپسرشونوهاش
خواهندبودتازمانیكهنوبتشكستمملكتاوهمبرسد؛آنگاهقومهای
مختلفوپادشاهانبزرگ،سرزمینبابلراتصرفكرده،مردمآنرابندةخود
خواهندساخت.8هرقومیراكهنخواهدتسلیمنبوكدنصرشودوزیریوغبندگی

اوبرود،باجنگ،قحطیووبامجازاتخواهمكردتامغلوباوشود.
فالگیریوخوابو با را انبیایدروغینوكسانیكهآینده 9»بهسخنان
آنها ندهید؛ كنندگوش می پیشگویی جادوگری و ارواح احضار و رؤیا
میگویندكهتسلیمپادشاهبابلنشوید؛10ولیهمهدروغمیگویند.اگرشما
بهسخنانشانگوشبدهیدوتسلیمپادشاهبابلنشوید،منخود،شمارااز
سرزمینتانبیرونخواهمكردودرسرزمینهایدوردستپراكندهخواهم
ساختتانابودشوید.11امابههرقومیكهتسلیمومطیعپادشاهبابلشود،

اجازهخواهمداددرسرزمینخودبماندوبهكشتوزرعبپردازد.«
12تماماینپیشگوییهارابرایصدقیا،پادشاهیهودانیزتكراركردموگفتم:
»اگرمیخواهیخودتوقومتزندهبمانید،تسلیمپادشاهبابلوقوماوشوید.
13چرااصرارداریكاریبكنیكههمگیازبینبروند؟چرابایدباجنگو

قحطیووباكشتهشوید،بابالهاییكهخداوندبرهرقومیكهتسلیمپادشاه
بابلنشود،خواهدفرستاد؟14بهانبیایدروغینگوشندهید؛آنهامیگویند
كهپادشاهبابلنمیتواندشماراشكستبدهد،ولیدروغمیگویند،15چون
منایشانرانفرستادهاموآنهابهاسممنپیامهایدروغینمیآورند؛پساگر
سخنانایشانراپیروینمایی،شماراازاینسرزمینبیرونخواهمكردواز

بینخواهمبرد،همتووهمانبیایدروغینترا.«
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ازافرادیااتفاقاتیغیرمنتظرهاستفادهکند.بنابراینبرای
اصالحوپیشرفتخودحاضرباشیدابزاریااتفاقاتغیر

معمولخدارابپذیرید.
مردم که را مطالبی فقط دروغین انبیای  27:11-9
دوستداشتندبهآنهامیگفتند،هرچندخودمیدانستند
کهآنچهمیگوینددرستنیست.آنچهمردمزمانارمیا
بهراستیبداننیازداشتند،دوستیواقعیمانندارمیابودتا
سخناندردناکخداراکهبرایاصالحآنانبود،خطاب
بهآنهابیاندارد.دوستواقعیکسیاستکهحقیقت
بنابراین باشد. دردناک شنیدنش آنکه ولو میگوید، را
درجستجویدوستانیباشیدکهصادقانهسخنمیگویند،
و تلخ میگویند اصالحتان برای که سخنانی اگر حتی

دردناکباشد.کسیکهبهدروغبیجهتازشماتعریف
میکند،دوستواقعینیست.

27:12صدقیادروضعیتدشواریقرارداشت.ازیک
طرفارمیاازاومیخواستتسلیمنبوکدنصرشود،واز
ازوی قوم بزرگان ازدرباریانو بسیاری طرفدیگر
اتفاق باسایرکشورها،به باهمپیمانشدن میخواستند
بسی مایه پادشاه برای تسلیمشدن بجنگد. بابل با آنان
سرافکندگیبود،زیرابااینکارنشانمیدادکهفردی
ترسواست.اینفرصتطالییبودبرایانبیایدروغین
کهمداممیگفتندبابلیهاشهربزرگاورشلیمراتصرف
نخواهندکرد،وخداهرگزنخواهدگذاردمعبدمقدسو

باشکوهشنابودشود.



16آنگاهكاهنانومردمراخطابكرده،گفتمكهخداوندچنینمیفرماید:»به
سخنانانبیایدروغینتوجهنكنید؛آنهامیگویندكهظروفطالكهازخانة
خداوندبهبابلبردهشده،بزودیبازآوردهخواهدشد؛ایندروغاست.17به
آنهاگوشندهید.تسلیمپادشاهبابلشویدوزندهبمانید،وگرنهاینشهربا
خاکیكسانخواهدشد.18اگرآنهاواقعًاانبیایمنهستندوپیامهایخودرا
ازمندریافتمیكنند،ازمنتقاضاكنندتاظروفطالییكههنوزدرخانة
خداوندودركاخپادشاهیهوداودیگركاخهایاورشلیمباقیمانده،بهبابل
بردهنشوند!19و20و21چونزمانیكهنبوكدنصر،پادشاهبابل،بزرگاناورشلیمو
یهودارابههمراهیهویاكین)پسریهویاقیم(،پادشاهیهودا،بهبابلبهاسارت
برد،بعضیچیزهایباارزشراباقیگذاشتمانندستونهایمفرغیجلوخانة
خدا،حوضهایمفرغیبزرگحیاطخانةخدا،پایههایفلزیوتماماسبابو
اثاثیهگرانبهامربوطبهجشنهاوعیدهایمذهبی.ولییقینبدانیدكه22تمام
اینهاهمبهبابلبردهخواهندشدودرآنجاخواهندماندتاروزیكهمنبر

قوممنظرلطفبیندازم.درآنزماناینهاراازبابلبازخواهمآورد.«

ارمیایکیازانبیایدروغینراتوبیخمیکند

درهمانسال،درابتدایسلطنتصدقیا،پادشاهیهودا،درماهپنجم28
ازسالچهارم،یکنبیدروغینبهنامحننیا)پسرعزور(،اهل
جبعون،درخانةخداوندایستادودرمقابلكاهنانومردم،روبهمنكردو

گفت:
2»خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلمیفرماید:»منیوغبندگیپادشاهبابلرا
ازگردنشمابرمیدارم.3بعدازدوسال،تمامظروفواشیاءگرانبهایخانه
خداوندراكهنبوكدنصربهبابلبرده،پسخواهمآورد.4یهویاكین)پسر
یهویاقیم(پادشاهیهودارانیزباتمامكسانیكهبهبابلبهاسارترفتهاند،
بهاینجابازخواهمگرداند.بلی،منیوغیراكهپادشاهبابلبرگردنشما

گذارده،برخواهمداشت.«
5آنگاهمندرحضوركاهنانومردمیكهدرخانةخداجمعشدهبودند،به
حننیاگفتم:6»آمین!خداكندپیشگوییهایتوهمهعملیشوند!امیدوارم
هرچهگفتی،خداوندهمانرابكندوگنجینههایاینعبادتگاهراباتمام
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27:19-21نبوکدنصردرسال597ق.مبرایدومین 
باربهیهوداحملهکردوبسیاریازاشخاصمهمیرا
کهدراورشلیمزندگیمیکردند-ازجملهحزقیالو
دانیالرا-بهاسارتبرد.اینافرادگرچهاسیربودند،
برقومدرتبعیدونیزبررهبرانبابلتأثیرعمیقیبر

جاینهادند.ارمیاپیشگوییکردکهعدهبیشتریاسیر
گرانبهای و مقدس اشیاء حتی بابلیها و شد خواهند
معبدرانیزباخودخواهندبرد.اینپیشگوییدرسال
بهحقیقت بابل 586ق.م.طیسومینوآخرینحمله

پیوست.



عزیزانماكهدربابلاسیرند،بازآورد.7ولیحالدرحضورتماماینمردمبه
سخنانمنگوشبده!8انبیایگذشتهكهپیشازمنوتوبودهاند،اكثرًابرضد
قومهایدیگرپیشگوییمیكردندوهمیشهازجنگوقحطی،بالومرض
خبرمیدادند.9اماآننبیایكهدربارةصلحوآرامشپیشگوییمیكند،
زمانیثابتمیشودكهازجانبخداوندسخنگفتهاستكهپیشگوییاش

بهانجامبرسد.«
بود،برداشتوآن نبیدروغین،یوغیراكهبرگردنمن 10آنگاهحننیا،
راشكست.11سپسبهجمعیتیكهدرآنجابودند،گفت:»خداوندقولداده
استكهدوسالدیگریوغنبوكدنصر،پادشاهبابلرابههمینشكلازگردن
قومهابرداردوآنرابشكندوایشانراآزادسازد.«باشنیدنسخناناو،من

ازآنجابیرونرفتم.
12پسازمدتیخداوندبهمنفرمود:

13»بروبهحننیابگوكهخداوندچنینمیفرماید:»تویوغچوبینراشكستی،
ولییوغآهنینجایآنراخواهدگرفت.14منبرگردنتماماینقومها،
یوغآهنینگذاشتهامتانبوكدنصر،پادشاهبابلرابندگینمایند.حتیتمام

حیواناتوحشیرامطیعاوساختهام!«
15آنگاهبهحننیاگفتم:»حننیا،گوشكن!خداوندتورانفرستادهوباتوسخن
نگفتهاست.تومیخواهیمردمراواداریكهبهوعدههایدروغینتوامید
ببندند.16ازاینجهتخداوندفرمودهكهتوخواهیمرد؛همینامسالعمرت

بهپایانخواهدرسید،چونمردمراعلیهخداوندشورانیدهای!«
17دوماهبعد،حننیامرد.

ارمیاعلیهانبیایدروغینهشدارمیدهد

پسازآنكهیهویاكینپادشاهومادرشبههمراهدرباریان،بزرگان29
یهوداواورشلیموصنعتگرانوپیشهورانبدستنبوكدنصربهبابل
بهاسارتبردهشدند،نامهایازاورشلیمبرایسرانیهودوكاهنان،انبیاءو
تمامقومتبعیدینوشتم،3وآنرابوسیلهالعاسه)پسرشافان(وجمریا)پسر
حلقیا(بهبابلفرستادم.ایندونفرسفیرانصدقیایپادشاهبودندكهقراربود

بهحضورنبوكدنصربهبابلبروند.متننامهچنینبود:
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28:8-17ارمیاحقیقترامیگفت،اماهیچکسازآن 
خوششنمیآمد.برعکس،سخنانحننیادروغمحضبود،
اماکلماتفریبندهاشدرمردمامیدوتسلیکاذببهوجود
میآورد.خداپیشترمشخصاتنبیحقیقیرااعالمداشته
بود)تثنیه13؛9:18-22(؛پیشگوییهاینبیحقیقیهمیشه

بهحقیقتمیپیونددوسخنانشهرگزباپیشگوییهای
قبلیمغایرتندارد.آنچهارمیاپیشگوییمیکرد-ازمرگ
حنانیاگرفتهتاحمالتبابلیها-همگیعملیمیشد.اما
بازمردمترجیحمیدادندبهجایگوشدادنبهحقیقت

دردناک،بهدروغهایتسلیبخشگوشبسپارند.



4خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل،بههمةشماكهبهخواستاوازاورشلیمبه

بابلتبعیدشدهاید،میفرماید:5»خانههابسازیدودرآنهازندگیكنید؛درختان
بكاریدوازمیوهاشبخورید،چونسالهایزیادیدرآنجاخواهیدبود.6ازدواج
كنیدوصاحبفرزندشوید؛بگذاریدفرزندانتانهمازدواجكنندوبچهدارشوند،
تادرآنجاتعدادتانافزودهشود!7خواهانآسایشوپیشرفتبابلباشیدوبرای
آننزدمندعاكنید،چونآرامشآنجا،آسایششماست!8منكهخداوند،
خدایاسرائیلهستممیگویمكهنگذاریدانبیایدروغینوفالگیرانیكهدر
میانشماهستندشمارافریبدهند؛بهخوابهاورؤیاهاوپیشگوییهایآنها
گوشندهید.9آنهابهناممنبهدروغپیشگوییمیكنند،درحالیكهمنآنها
رانفرستادهام.10اماوقتیهفتادسالاسارتدربابلتمامشود،همانطوركهقول
دادهام،برشمانظرلطفخواهمانداختوشمارابهوطنتانبازخواهمگرداند.
11خواستوارادةمن،سعادتمندیشماستونهبدبختیتان،وكسیبجزمناز

آنآگاهنیست.منمیخواهمبهشماامیدوآیندةخوبیببخشم.12درآنزمان،
مراخواهیدخواندونزدمندعاخواهیدكردومنبهدعایشماپاسخخواهم
داد؛13واگرباتماموجودمرابطلبیدمراخواهیدیافت.14بلی،یقینًامراخواهید
یافتومنبهاسارتشماپایانخواهمبخشیدوشماراازسرزمینهاییكهشما

رابهآنجاتبعیدكردهامجمعكرده،بهسرزمینخودتانبازخواهمآورد.
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29:4-7ارمیاخطاببهاسیرانیکهدربابلبودندنامهای 
نوشتوازآنهاخواستبهزندگیعادیخودادامهدهند
وبرایقوِمبتپرستیکهآنهارااسیرکردهبودند،دعا
کنند.درشرایطناگوارنبایدزندگیرامتوقفکرد.باید
خودراوفقداده،باشرایطکنارآییموبهزندگیادامه
افراد میکنند حکومت شما بر که کسانی اگر دهیم.
کار آنها برای کردن دعا است ممکن باشند، شریری
دشواریباشد،امادقیقًادرهمینشرایطاستکهبیش
ازهرزماندیگربایددعاکنید)1تیموتائوس1:2و2(.
میبینید یا میگیرید قرار مشکالت در وقتی بنابراین
شک بهخاطر آنکه بهجای کرده، تغییر ناگهان اوضاع
وتردیدازآیندهدسترویدستبگذارید،پیوستهوبا

شوروحرارتدعاکنیدوبهزندگیادامهدهید.
29:10محققیندرموردتاریخدقیقاین70سالاسارت
دربابلباهماختالفنظردارند.برخیمعتقدندکهمنظور
از70سال،سالهایبین605تا535ق.م.است-یعنیاز
اولینتبعیدقومبهبابلتابازگشتاولینگروهتبعیدیها
بهاورشلیمدرپیصدورفرمانآزادیازسویکوروش.
برخیدیگرمعتقدندکهاین70سالبهسالهایبین586
تا516ق.ماشارهدارد،یعنیاززمانآخرینموجتبعیدبه
بابلونابودیمعبدتاهنگامبازسازیآن.احتمالسومی

به است تقریبی اینکه70سالعددی وآن نیزهست
معناییکعمر.

29:11همهمادوستداریمرهبریداشتهباشیمکهما
رابهحرکتبهجلوتشویقودلگرمکند،رهبریکه
باورداردمیتوانیمکاریراکهبهماسپردهبهخوبیانجام
دهیموپیوستهدرکنارماباشد.خداچنینرهبریاست.
ماخوبو برای نقشههایش و است، مطلع آینده از او
امیدبخشمیباشد.ازآنجاکهخداازآیندهباخبراست،و
برایمانقشهمیکشد،وبههنگامانجاممأموریتمانباما
است،میتوانیمازهرلحاظامیدوارباشیم.البتهاینبدان
معنانیستکهدیگرازدردورنجوسختیخبرینخواهد
بود،بلکهبدینمعنااستکهخداتابهآخرکنارمااست

وازمامحافظتمیکند.
29:12-14بااینکهقومدربابلاسیربودند،خداآنها
رافراموشنکردهبود.اومیخواستقومشهمهچیزرا
ازنوشروعکنندودرزندگیهدفیتازهداشتهباشند؛
بهعبارتدیگر،میخواستازآنانقومیجدیدبسازد.در
مشکالتونامالیماتزندگیشایدبهنظربرسدکهخدا
شمارافراموشکردهاست.امااحتمالداردشمارانیز
مانندمردمیهوداآمادهمیکندتاهمهچیزراازنوشروع

کنیدوخدارادررأسهمهکارهایتانقراردهید.



میانخودراهدادهایدومیگویید انبیایدروغینرادر 15»ولیحالچون
كهخداوندآنهارافرستادهاست،16و17و18مننیزبرپادشاهیكهازخاندان
داوداستوبركسانیكهدراورشلیمباقیماندهاند،یعنیبربستگانشما
كهبهبابلتبعیدنشدهاند،جنگوقحطیووباخواهمفرستاد.ایشانرامانند
انجیرهایگندیدهایخواهمساختكهقابلخوردننیستندوبایددورریخته
شوند!آنهارادرسراسرجهانسرگردانخواهمكرد؛درهرسرزمینیكه
پراكندهشانسازم،موردنفرینومسخرهومالمتواقعخواهندشدومایة
وحشتخواهندبود،19چوننخواستندبهسخنانمنگوشفرادهند،بااینكه

بارهابوسیلةانبیایخودباایشانصحبتكردم.«
20همگیشماكهدربابلاسیرید،بهكالمخداوندگوشدهید.21خداوندقادر
متعال،خدایاسرائیلدربارةاخاب)پسرقوالیا(وصدقیا)پسرمعسیا(كهبه
ناماو،پیشگوییهایدروغمیكنند،فرمودهاستكهآنهارابدستنبوكدنصر
خواهدسپردتادرمقابلچشمانهمهكشتهشوند.22سرنوشتشومآنهابرای
همهضربالمثلخواهدشد،بطوریكههركهبخواهدكسیرانفرینكند،
خواهدگفت:»خداوندتورابهسرنوشتصدقیاواخابدچاركندكهپادشاه
بابلآنهارازندهزندهسوزانید!«23چوناینافراددرمیانقومخداگناهانقبیحی
مرتكبشدهاند؛بازنانهمسایگانخودزناكردهاندوازطرفخداوندبهدروغ

برایمردمپیامآوردهاند.خداوندبرهمةكارهایآنهاناظروآگاهاست.
24و25خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل،دربارةشمعیاینحالمیپیامیبهمن

اورشلیم،كاهنانوصفنیایكاهن مردم به نامهایخطاب اینشخص داد.
)پسرمعسیا(نوشتهبودكهدرآنبهصفنیاچنینگفتهبود:26»خداوندتورا
بجاییهویاداعتعیینكردهتادرخانهخدادراورشلیمكاهنباشیووظیفه
توایناستكههردیوانهایراكهادعاكندنبیخداست،بگیریودركنده
وزنجیرنگهداری.27پسچراباارمیایعناتوتیچنینعملنكردهایكهادعا
میكندازطرفخداسخنمیگوید؟28چونبرایماكهدربابلیمنامهنوشته
وگفتهاستكهسالهادراینجااسیرخواهیمماند،وماراتشویقكردهاست
كهخانههابسازیمتابتوانیممدتهادرآنجازندگیكنیمودرختانمیوهبكاریم

تابتوانیمدرآیندهازمیوهاشبخوریم!«
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را  صدقیا و اخاب یعنی دروغین، انبیای این  29:21
نبایدباپادشاهانیبههمینناماشتباهگرفت.پیوندهای

خانوادگیشانبهخوبیگویایاینتفاوتاست.
اورامتهم ارمیا، بدنامکردن برای 29:25-29شمعیا
پیام اینکه با میکند. پیشگویی دروغ به اینکه به کرد
ارمیاراستودرستوسخنانشازطرفخدابود،مردم

ازاونفرتداشتندزیراتوبیخشانمیکرد.اماحقیقتیکه
ارمیاازجانبخدابیانمیداشت،باعثمیشدقومموقتًا
بهرمند خدا برکات از درازمدت در ولی شوند تأدیب
گردند.وحالآنکهدروغهایمعلمینکاذبموقتًاباعث
تسلیآنهامیشد،امادردرازمدتنتیجهایجزمجازاتو

داوریبرایشاننداشت.



29صفنیانامهراپیشمنآوردوبرایمخواند.30آنگاهخداوندبهمنفرمودكه

31نامهایبرایتمامتبعیدیهایبابلبفرستمودرآنچنینبنویسم:
دروغ به شما برای »او میفرماید: چنین نحالمی شمعیای دربارة خداوند
پیشگوییمیكندوشمارافریبمیدهدومیخواهدكهدروغهایشراباور
كنید،درحالیكهمناورانفرستادهام.32پسمننیزاووفرزندانشرامجازات
خواهمكردوهیچكسازخانوادةاودرمیانشماباقینخواهدماند.اوآن
لطفواحسانیراكهدرحققوممخواهمنمود،نخواهددید،چونشمارا

برضدمنبرانگیختهاست.«

5ـبهقوموعدهاحیادادهمیشود
قومپسازمجازات،احیاخواهدشد

خداوند،خدایاسرائیلبهمنفرمود:30
فرا زمانی 3چون بنویس، طوماری در گفتهام تو به آنچه 2»هر
انداختو خواهدرسیدكهبرقومخوداسرائیلویهودانظرلطفخواهم
ایشانرابهاینسرزمینكهبهپدرانشاندادهامبازخواهمآوردتادوباره

مالکآنشوندودرآنزندگیكنند.«
4پسخداونددربارةاسرائیلویهوداچنینفرمود:

5»فریادوحشتبهگوشمیرسد؛ترسبرهمهجاحكمفرماستوآرامشی
نیست!6آیامرد،آبستنمیشود؟پسچرامردانمانندزنانیكهمیزایند،
دستهایخودرابركمرگذاردهاندورنگشانپریدهاست؟7روزهولناكیدر
پیشاست!نظیرآنتابحالدیدهنشدهاست؛آنروز،زمانسختیقوممن
است،ولیازآننجاتخواهندیافت.8درآنروز،یوغبندگیراازگردنشان
برداشته،خواهمشكست،زنجیرهاراازدستوپایشانبازخواهمكردودیگر
بیگانگانرابندگینخواهندنمود،9بلكهبهمنكهخداوند،خدایشانهستموبه

پادشاهیكهازنسلداودبرآنهاخواهمگماشت،خدمتخواهندكرد.
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ارمیا  که میدهد نشان 30و31 فصلهای  30:1و2و3
عالوهبرسخنگفتنازمصیبتودردورنج،ازامیدهم
سخنمیگفت.مردمروزیبهسرزمینخودبازخواهند
گشت،وخداعهدوپیمانتازهایباآنهاخواهدبست
تاجایگزینپیمانیشودکهشکستهبودند.قومسرانجام
روزیدرهمانجاییکهنسبتبهخداگناهورزیدهواز
اونااطاعتیکردهبودند،توبهخواهندکردوازاواطاعت

خواهندنمود.
آینده به مربوط وقایع اشعیا مانند نیز ارمیا  30:8و9
دورونزدیکرادرکنارهمبیانمیدارد.خواندناین

پیشگوییهامانندنگریستنبهقلههایمختلفیکرشته
کوهاست.ازدورچنینبهنظرمیرسدکهفقطیکقله
وجودداردیااینکهقلههایمختلففاصلهچندانیباهم
ندارند،وحالآنکهدرواقعهرقلهفرسنگهابادیگری
ارمیاطوریدرموردوقایعدورونزدیک فاصلهدارد.
او داد. بهزودیرخخواهند میگویدکهگویی سخن
تبعیدرامیبیند،اماآیندهرانیزمیبیندکهدرآنمسیحتا
ابدسلطنتخواهدکرد.منظورارمیاازداود،داودپادشاه
داود نسل از است موعود مسیحای منظور بلکه نیست،

)لوقا69:1(.



10»پسایفرزندانبندةمنیعقوب،نترسید!ایبنیاسرائیل،هراسبهخود
راهندهید!منشماوفرزندانتانراازنقاطدوردستوازسرزمینتبعیدبه
وطنتانبازخواهمگرداندودرآنجا،درامنیتوآسایشزندگیخواهید
كردودیگركسیباعثترسشمانخواهدشد.11منباشماهستمونجاتتان
خواهمداد؛حتیاگرقومهاییراكهشمارادرمیانشانپراكندهكردم،بكلی
تاروماركنم،شماراازبیننخواهمبرد؛البتهشمارابیتنبیهنخواهمگذارد.

بلی،یقینمجازاتتانخواهمنمود،ولیمنصفانهوعادالنه!
12»ایقوممن،گناهتومانندزخمیاستعالجناپذیر!13كسینیستكه
تورایاریدهدیازخمهایتراببندد؛داروودرمانهمدیگرفایدهندارد.
14تمامدلباختگانتتوراترکكردهاندوحتیحالترانیزنمیپرسند.تو
رابیرحمانهزخمیكردهامگوییدشمنتبودهام؛توراسختتنبیهكردهام،

چونگناهانتبسیاروشرارتتبزرگاست!
اینگونه را تو ندارد! درمانی تو، درد داری؟ اعتراض مجازاتت به 15»چرا

سختمجازاتكردهام،چونگناهانتبسیاروشرارتتبزرگاست!
16»ولیدرآنروز،تمامكسانیكهتورامیدرند،دریدهخواهندشد.تمام
دشمنانتبهاسارتخواهندرفت.كسانیكهتوراغارتمیكنند،غارت
خواهندشد،وكسانیكهبهتوظلممیكنند،موردظلمقرارخواهندگرفت.
17سالمتیوتندرستیرابهتوبازخواهمگرداندوزخمهایتراشفاخواهم
داد،هرچندكهاكنونتورا»فراموششده«واورشلیمرا»شهرمتروک«

مینامند.
18»من،خداوند،قومخودرابهسرزمینشانبازخواهمگرداندوخانوادههای
ایشانراموردلطفخودقرارخواهمداد.شهراورشلیمبررویخرابههایش
بازبناخواهدشد،قصرپادشاهیآنبازسازیشده،مانندگذشتهخواهدگشت
19وشهرهاغرقخوشیوشكرگزاریخواهندشد.منایشانرابركتخواهم
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در که پزشکی تشبیهات و تعابیر  30:12و13و17
مهلک مرض گناه که میدهد نشان رفته بهکار اینجا
بودن خوب با نمیتوان را گناه است. عالجناپذیری و
در باشید مواظب بنابراین کرد. درمان بودن مذهبی یا
شرایطیکهگناهانتانبههمهجاسرایتکردهوموجب
دردورنجتانگردیدهاست،بهشیوههایدرمانیبیفایده
چشمامیدندوزید.تنهاخدامیتواندمرضگناهرادرمان

کند،منتهینخستبایدایناجازهرابهاوبدهید.
هرچند داشت، اعتراض مجازاتش به اسرائیل  30:15
گناهیکهباعثاینمجازاتبود،گناهیبسشرمآور
بود.مجازاتفرصتیاستبرایرشد،زیراماراازعواقب

گناهآگاهمیسازد.قومبهجایاعتراضمیبایستازخود
میپرسیدندکهچطورمیتوانندازاشتباهاتگذشتهدرس
این میشوید، تنبیه که بار این بنابراین بگیرند. عبرت

نکتهرابهخاطرداشتهباشید.
30:18اینپیشگوییدرموردبازسازیاورشلیم،باکار
عزرا،نحمیا،وزروبابلبهطورکاملعملینشد.درست
احیای اما شد، بازسازی اسارت از بعد شهر که است
ایمانداران نهاییآنتنهازمانیرخخواهددادکههمه
درپادشاهیمسیحباهمجمعشوند.ایناحیاوبازسازی
نهایی،بناها)18:30(،مردم)19:30(،حاکمان)21:30(،

وکلمنطقه)22:30(راجملگیشاملخواهدشد.



دادتاافزودهشوندوقومیسربلندومحترمباشند.20كامیابیدورانگذشتهرا
بهایشانبازخواهمگرداندوآنهارااستواروپایدارخواهمساخت؛وهركه
رابهایشانستمكند،مجازاتخواهمنمود.21حاكمایشاندیگرازبیگانگان
نخواهدبودبلكهازمیانقومخودشانبرخواهدخاست.مناوراخواهمخواند
تاكاهنعبادتگاهمنباشدوبهنزدمنآید،زیراچهكسیجرأتداردبدون
آنكهاوراخواندهباشم،نزدمنآید؟22آنگاهایشانقوممنخواهندبودو

منخدایایشان!«
23گردبادویرانكنندةغضبخداوندناگهانمیخروشدوبرسربدكاران

نازلمیشود.24غضبشدیدخداوندفرونخواهدنشستتامقصوداورابطور
كاملبهانجامرساند!درروزهایآیندهاینراخواهیدفهمید.

خداوعدهمیدهدقومراازنوبناکند

قبیلههای31 تمام كه رسید خواهد فرا »روزی میفرماید: خداوند
بنیاسرائیلباتماموجودمراخدایخودخواهنددانستومننیز
آنهارابعنوانقومخودخواهمپذیرفت!2منازایشانمراقبتخواهمنمود،
همانطوركهازآنانیكهازمصررهایییافتند،توجهومراقبتنمودم؛درآن
روزهاكهبنیاسرائیلدربیابانهابهاستراحتوآرامشنیازداشتند،منلطفو
رحمتخودرابهایشاننشاندادم.3ازهمانگذشتههایدور،بهایشانگفتم:
»ایقوممن،شماراهمیشهدوستداشتهام؛بامهرومحبتعمیقیشمارا
بسویخودكشیدهام.4منشمارااحیاءوبناخواهمنمود؛باردیگردفبهدست
خواهیدگرفتوبانوایموسیقیازشادیخواهیدرقصید.5بازبركوههای

سامرهتاكستانهاایجادخواهیدكردوازمحصولآنهاخواهیدخورد.«
6»روزیخواهدرسیدكهدیدهبانهابررویتپههایافرایمصداخواهندزد:
برویم.«7پسحال نزدخداوند،خدایخود بهصهیون باهم تا »برخیزید
بسببتمامكارهاییكهبرایاسرائیل،سرآمدهمةقومهاانجامخواهمداد،
باشادیسرودبخوانید؛باحمدوسروراعالنكنید:»خداوندقومخودرا
نجاتدادهوبازماندگاناسرائیلرارهاییبخشیدهاست؛«8چونمنازشمال
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بابل  ازاسارت بهاحیایقومپس اینآیههم 30:21
اشارهدارد)حاکماندورهمکابیها،همکاهنبودندوهم

پادشاه(،وهمبهاحیاینهاییتوسطمسیح.
31:1اینوعدهنهفقطبرایقبیلهیهودا،بلکهخطاببه
تمامقبایلاسرائیلاست.احیا،همهکسانیراکهبهخدا

توکلدارندشاملخواهدشد.
31:3خدابامهرومحبتیعمیقدستخودرابهسوی

برای بهترینهارا اومشتاقانه قومخویشدرازمیکند.
این اوبدهند. به ایناجازهرا باید آنهامیخواهد،فقط
کلماتپرمهرپسازآنهمههشداردرموردگناه،یادآور
احیا را قوم تازه نََفسی بسان و است خدا عظیم محبت
میکند.ممکناستاغلبدرموردخداباترسولرز
فکرکنیم،امااگردقیقبنگریم،میبینیمکهاوبامحبت

بهسویمامیآیدومارابهسویخودمیکشد.



وازدورتریننقاطجهان،ایشانرابازخواهمآورد؛حتیكورهاولنگهارا
فراموشنخواهمكرد؛مادرانجوانرانیزباكودكانشانوزنانیراكهوقت
وضعحملشانرسیده،همگیرابهاینجابازخواهمگرداند.جماعتبزرگی
بهاینجابازخواهدگشت.9ایشاناشکریزانودعاكنانخواهندآمد.منبا
مراقبتزیاد،ایشانراازكنارنهرهایآبوازراههایهموارهدایتخواهم

نمودتانلغزند،زیرامنپدراسرائیلهستمواوپسرارشدمناست!«
10ایمردمجهان،كالمخداوندرابشنویدوآنرابههمةنقاطدوردست
برسانیدوبههمهبگویید:»همانخداییكهقومخودراپراكندهساخت،بار
دیگرایشانرادورهمجمعخواهدكردوازایشانمحافظتخواهدنمود،
همانطوركهچوپانازگلةخودمراقبتمیكند.11اواسرائیلراازچنگ
كسانیكهازایشانقویترند،نجاتخواهدداد!12آنهابهسرزمینخودباز
خواهندگشتوبررویتپههایصهیون،آوازشادمانیسرخواهندداد؛از
بركاتالهی،یعنیفراوانیگندموشرابوروغن،وگلهورمه،غرقشادی
خواهندشد؛همچونباغیسیرابخواهندبودودیگرهرگزغمگیننخواهند
شد.13دخترانجوانازفرطخوشیخواهندرقصیدومردانازپیروجوان،
همهشادیخواهندنمود؛زیراخداوندهمةایشانراتسلیخواهددادوغمو
غصةآنهارابهشادیتبدیلخواهدكرد،چوندوراناسارتشانبسرخواهد
تقدیمخواهندكرد،شاد مردم فراوانیكه قربانیهای با را 14كاهنان آمد.

خواهدنمودوقومشرابابركاتخودمسرورخواهدساخت!«
15خداوندمیفرماید:»درشهررامهصداییشنیدهمیشود،صدایآهونالهای

تلخ؛راحیلبرایفرزندانازدسترفتهاشگریهمیكندوتسلینمییابد.
16ولیایمادرقوممن،دیگرگریهنكن،چونآنچهبرایایشانكردهای،
بیپاداشنخواهدماند؛فرزندانتازسرزمیندشمننزدتوبازخواهندگشت.
17بلی،امیدیبرایآیندهاتوجوددارد،چونفرزندانتباردیگربهوطنشان

بازخواهندگشت.
18»آهونالةقومخوداسرائیلراشنیدهامكهمیگوید:»مراسختتنبیهكردی
ومناصالحشدم،چونمانندگوسالهایبودمكهشخمزدننمیداند.ولیحال
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نمادین  بهطور یعقوب، محبوب همسر راحیل،  31:15
مادرقبایلشمالیبودکهبهدستآشوریهابهاسارتبرده
شدند.دراینآیهراحیلرامیبینیمکهدررامه-محلی
کهقومازآنجابهتبعیدمیرفتند-برایتبعیدیهاگریان
است.اینآیهدرمتی18:2،درتوصیفغمواندوهمادران
بیتلحمبهخاطرکشتهشدِنفرزندانشان،نقلشدهاست.

غمواندوهوشیونوزاریدرهردوموردعظیمبود.

حکومت قبایل بزرگترین از یکی افرایم  31:20-18
مرتکب شمالی حکومت مردم آنکه با بود. شمالی
شرمآورترینگناهانشدهبودند،خداهنوزآنانرادوست
داشت.عدهمعدودیبهسویخدابازگشتند،ازگناهانشان
توبهکردند،وخداآنهارابخشید.خداشمارانیزباوجود
خطاهاییکهمرتکبشدهایدهمچناندوستدارد.واگر

بهسویاوبازگردید،آمادهاستشماراببخشد.



مرانزدخودتبازگردان؛منآمادهامتابسویتوایخداوند،خدایمن،
بازگردم.19ازتوروبرگرداندم،ولیبعدپشیمانشدم.براینادانیام،برسر
خودزدموبرایتمامكارهایشرمآوریكهدرجوانیكردهبودم،بیاندازه

شرمندهشدم.«
20»ولیایقوممناسرائیل،توهنوزپسرمنوفرزنددلبندمنهستی!الزمبود
كهتوراتنبیهكنم،ولیبدانكهبرتورحمخواهمنمود؛زیراهنوزدوستت
دارمودلمنبرایتومیتپد.21بنابراینهنگامیكهبهتبعیدمیرویبرسرراه
خودعالیمینصبكنتاازهمانمسیربهشهرهایسرزمینخود،بازگردی!
22ایاسرائیل،ایقومبیوفا،تابهكیمیخواهیدرسرگردانیبمانی؟اینک

معجزهایدرشماانجاممیدهم؛كاریمیكنمكهشماطالبمنباشید!«
23خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلچنینمیفرماید:»تبعیدشدگانقوممن

وقتیازاسارتبازگردند،دریهوداوشهرهایآنخواهندگفت:»ایمركز
عدالت،ایكوهمقدس،خداوندتورابركتدهد!«24آنگاهشهرنشینانبا
روستاییانوچوپانان،همگیدرسرزمینیهودادرصلحوصفازندگیخواهند
كرد؛25منبهخستگان،آسودگیخواهمبخشیدوبهافسردگان،شادیعطا
خواهمكرد!26مردمراحتخواهندخوابیدوخوابهایشیرینخواهنددید.«

از اسرائیلویهودارا 27خداوندمیفرماید:»زمانیمیآیدكهمنسرزمین

جمعیتمملوساخته،حیواناتآنجارانیززیادخواهمكرد.28همانگونهكه
درگذشتهارادةخودرابراینابودیاسرائیلبدقتعملیساختم،اكنوننیز
خواستخودرابرایاحیایایشاندقیقًابهانجامخواهمرساند.29درآنزمان،
دیگراینضربالمثلرابكارنخواهندبردكهفرزندانجورگناهانپدرانشان
رامیكشند.30چونهركسفقطمكافاتگناهانخودراخواهددیدوبسبب
گناهانخودخواهدمرد.هركسغورهبخورد،دندانخودشكندمیشود!«

31خداوندمیفرماید:»روزیمیآیدكهبااهالیاسرائیلویهوداعهدیتازه

خواهمبست.32اینعهدمانندعهدپیشیننخواهدبودعهدیكهباپدرانآنها
بههنگامبیرونآوردنشانازسرزمینمصربستم.چونایشانآنعهدرااجرا
نكردندوآنراشكستندبااینكهمنهمچونشوهریدلسوزازآنهامراقبت
ومحافظتمینمودم.33امااینستآنعهدتازهایكهباقوماسرائیلخواهم
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31:29و30مردمسعیداشتندگناهانپدرانشانرادلیل 
مجازاتخداقلمدادکنندوبگویندکهدارندجورگناه
آنانرامیکشند،اماگرچهگناهیکنفربردیگراننیز
تأثیرمیگذارد،بازهرکسشخصًابهخاطرگناهانیکه
؛ 16:24 )تثنیه است مسؤول شده، مرتکب زندگی در

حزقیال4-2:18(.

31:33عهدوپیمانکهنهکهمردمآنرازیرپاگذاشتند،
جایخودرابهعهدوپیمانیجدیدخواهددادکهاساس
وبنیادآنهمانامسیحموعوداست)عبرانیان6:8(.این
عهد،کاماًلبنیادینودگرگونکنندهاست،بدینمعناکه
دیگرتنهابهاسرائیلویهودامحدودنیست،بلکهحتی
غیریهودیانرانیزشاملمیشود.انسانبهواسطهاینپیماِن



بست:دستوراتخودرابرقلبشانخواهمنوشتتاباتماموجودمراپیروی
كنند؛آنگاهایشانبراستیقوممنخواهندبودومنخدایایشان.34درآن
زماندیگرنیازینخواهدبودكسیبهدیگریتعلیمدهدتامرابشناسد،چون
را ایشان نیزخطایای مراخواهندشناخت.من بزرگ، تا ازكوچک همه

خواهمبخشیدوگناهانشانرادیگربهیادنخواهمآورد!«
35آنخداوندیكهدرروز،روشناییآفتابودرشب،نورماهوستارگانرا
ارزانیمیداردوامواجدریارابهخروشمیآورد،وناماوخداوندقادرمتعال

است،چنینمیفرماید:
36»تازمانیكهاینقوانینطبیعیبرقراراست،اسرائیلهمبعنوانیکقوم
باقیخواهدماند.37اگرروزیبتوانآسمانهارااندازهگرفتوبنیادزمینرا

پیدانمود،آنگاهمننیزبنیاسرائیلرابسببگناهانشترکخواهمنمود!
38و39»زمانیمیآیدكهسراسراورشلیمبرایمنبازسازیخواهدشد،ازبرج
حننئیلدرضلعشمالشرقیتادروازةزاویهدرشمالغربیوازتپهجارب
درجنوبغربیتاجوعتدرجنوبشرقی.40تمامشهرباگورستانودرة
خاكستروتمامزمینهاتانهرقدرونوازآنجاتادروازهاسبدرضلعشرقی
شهر،برایمنمقدسخواهدبودودیگرهرگزبهدستدشمننخواهدافتاد

وویراننخواهدگردید.«

ارمیادریهودامزرعهایمیخرد

درسالدهمسلطنتصدقیا،پادشاهیهودا،كهمصادفباهجدهمین32
سالسلطنتنبوكدنصربود،پیغامیازطرفخداوندبرمننازل
شد.2دراینزمانكهاورشلیمدرمحاصرةسپاهنبوكدنصر،پادشاهبابلبود،
مندرحیاطزندانواقعدركاخسلطنتی،محبوسبودم.3صدقیایپادشاهبه
اینعلتمرازندانیكردهبودكهپیوستهازجانبخدااعالممیكردمكه
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نوینمیتواندرابطهایشخصیومنحصربهفردباخوِدخدا 
برقرارکند؛خداازاینپساحکامخودرانهبرسنگ،
کهبرقلبانسانحکمیکند.ارمیادرانتظارروزیبود
این اما اینعهدتازهرامنعقدسازد. بیایدو کهعیسی
عهدتازهامروزدراختیارمااست.ماازاینفرصتعالی
برخورداریمکههمهچیزراازنوشروعکنیموباخدا

رابطهایشخصیوهمیشگیبرقرارنماییم.
31:36و37خدااینقدرتراداردکهقوانینطبیعترا
ملغیکندوقومشرانیزازبینببرد.امااوهیچکدامازاین
کارهارانخواهدکرد.وایننهیکپیشگویی،بلکهیک
وعدهاست.خداازاینطریقدرواقعمیگفتدرست

همانطورکههرگزقوانینطبیعتراباطلنخواهدکرد،
عبارت به نمود. نخواهد ترک هیچگاه نیز را اسرائیل

دیگر،هیچیکهرگزرخنخواهدداد!
32:1-12خـدابهارمــیاگفتکهمزرعهایدرخارجاز
اورشلیمبخرد.شهربهمدتیکسالتحتمحاصرهبود،
وزمینیکهارمیاخریددراشغالسربازانقرارداشت،طبعًا
معاملهارمیاسرمایهگذاریعاقالنهاینبود.بهعالوه،خود
ارمیانیزدرآنهنگامدرحیاطکاخسلطنتیزندانیبود.اما
اوازاینطریقبهمردمنشانمیدادکهبهراستیبهوعده
خدابهقوممبنیبراینکهآنهاراروزیبهسرزمینشانباز
خواهدگرداندواورشلیمبازسازیخواهدشد،ایماندارد.



اورشلیمبهدستپادشاهبابلسقوطخواهدكرد،4واونیزدستگیرخواهدشد
وبرایمحاكمهواعدامبهحضورپادشاهبابلبردهخواهدشد.

5منبارهاازطرفخدابهپادشاهگفتهبودم:»نبوكدنصرتورابهبابلخواهدبرد
ودرآنجاسالهادرزندانخواهیماندتامرگتفرارسد.پسچرادربرابرایشان

مقاومتمیكنی؟اینكاربیفایدهاست،بهتراستزودترتسلیمشوی!«
6و7درچنینشرایطیبودكهاینپیغامازطرفخداوندبهمنرسید:»پسر
خواهد تو از و آمد خواهد تو نزد بزودی شلوم(، )پسر حنمئیل عمویت
خواستتامزرعهاشرادرعناتوتازاوبخری،چونطبقشریعت،پیش
ازاینكهآنرابهدیگریبفروشد،حقتوستكهبخری.«8پسهمانطور
كهخداوندگفتهبود،حنمئیلدرحیاطزندانبدیدنمآمدوگفت:»مزرعة
مرادرعناتوت،درسرزمینبنیامینبخر،چونطبققوانینالهی،توبعنوان
نزدیكترینفردخانوادهحقداریآنرابازخریدكنی.«آنگاهمطمئنشدم

كهپیغامیكهشنیدهبودم،ازطرفخداوندبودهاست.
9پسمزرعهرابهقیمتهفدهمثقالنقرهازحنمئیلخریدم،10ودرحضور
چندشاهد،قبالهرانوشتهمهركردم؛وهمانموقعنقرهراهموزننموده
بهاوپرداختم.11سپسقبالةمهرومومشدهراكهتمامشرایطدرآنقید
شدهبودورونوشتبازآنرابرداشتمو12درحضورپسرعمویمحنمئیلو
نگهبانانزندانوشاهدانیكهقبالهراامضاكردهبودند،بهباروکپسرنیریا،
نوهمحسیادادم،13ودرحضورهمهبهاوگفتمكه14خداوندقادرمتعال،خدای

اسرائیلچنینمیفرماید:
»اینقبالةمهرومومشدهورونوشتآنرابگیرودریکكوزهبگذارتا
سالهامحفوظبماند.15ایناسناددرآیندهارزشخواهندداشت،زیراروزی
و گردید خواهد خود امالک دیگرصاحب بار هركس كه رسید خواهد

خانههاوتاكستانهاومزرعههاخریدوفروشخواهندشد.«
16بعدازآنكهقبالههارابهباروکدادم،بهحضورخداونددعاكرده،گفتم:
17»ایخداوند،توآسمانهاوزمینراباقدرتبیپایانتآفریدهایوهیچ
كاریبرایتومشكلنیست!18هرچندفرزندانرابهسزایگناهانپدرانشان
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32:6-12اعتمادکارآسانینیست.برایارمیاآساننبود 
دربرابرچشمهمگانزمینیرابخردکهدرتصرفدشمن
بود،امااوبهخدااعتمادکرد.برایداود،حتیپسازمسح
شدن،آساننبودکهتصورکندروزیپادشاهخواهدشد،
امااونیزبهخدااعتمادکرد)1سموئیل16-31(.برایموسی
نیز-حتیپسازآنکهخداازمیانبوتهسوزانبااوسخن
گفت-آساننبودباورکندکهاووقومشازمصررهایی

خواهندیافت،امااونیزبهخدااعتمادکرد)خروج20:4-1:3(.
به ُگلی دسـِت چه اصطالح به میبینـیم وقتی نیـز ما
باورکردنشآساننیستکهخدامیتواند آبدادهایم،
زندگیمانراعوضکند.امابایدبهاواعتمادکنیم.خدایی
همان کرده، عمل کتابمقدس قهرمانان زندگی در که
خداییاستکهامروزنیزمیخواهددرزندگیماکارکند؛

منتهیبایدحاضرباشیمایناجازهرابهاوبدهیم.



ازاحسانتوبرخوردارمیشوند.توخدای نفر اینحالهزاران با میرسانی،
بزرگوتواناهستیونامت،خداوندقادرمتعالاست!19حكمتتوعظیم
استوكارهایتوبزرگ!تمامراههایانسانرازیرنظرداریوهركسرا
مطابقكارهایشپاداشمیدهی.20درسرزمینمصرمعجزاتبزرگیانجام
دادی،وتابهامروزنیزدراسرائیلودرمیانقومها،كارهایعجیبانجام

میدهی،وازاینراهخودرابههمهمیشناسانی.
21»تواسرائیلرابامعجزاتبزرگوقدرتزیادكهباعثترسدشمنان
گردید،ازمصربیرونآوردی،22واینسرزمینحاصلخیزراكهشیروعسل
درآنجاریاستبهایشانبخشیدیكهدرگذشته،وعدهآنرابهاجدادشان
دادهبودی.23ولیوقتیپدرانمانآمدندوآنرافتحكردندودرآنجاسروسامان
گرفتند،ازاطاعتتوسرباززدندوازشریعتتوپیروینكردندوهیچیکاز
اوامرتوراانجامندادند؛بدینسبباستكهبهاینبالها،گرفتارشانكردهای!
24بنگركهچگونهبابلیهادورشهرسنگرساختهاند!شهرزیرفشارجنگو
قحطیوبیماریبدستآنهاخواهدافتاد.همهچیزمطابقگفتةتورویداده
است،همانگونهكهخواستتوبود.25درچنینشرایطیكهشهربهدست
دشمنمیافتد،تودستوردادیكهاینمزرعهرابخرم؛منهمدرحضوراین

گواهانبرایآنقیمتخوبیپرداختم،ودستورتورااطاعتنمودم.«
26آنگاهخداوندبهمنچنینفرمود:

27»منخداوند،خدایتمامانسانهاهستم!هیچكاریبرایمندشوارنیست.
28بلی،مناینشهررابهبابلیهاوبهنبوكدنصر،پادشاهبابلتسلیمخواهم
نمود.ایشانشهررافتحخواهندكرد،29وداخلشده،آنرابهآتشخواهند
كشیدوهمةاینخانههاراخواهندسوزاند،خانههاییكهبربامآنهابرای
بتبعلبخورمیسوزاندندوبهبتهایدیگرهدیةنوشیدنیتقدیممیكردندو
آتشخشموغضبمراشعلهورمیساختند!30مردماسرائیلویهوداازهمان
ابتداهموارهگناهكردهاندوباكارهایشانمرابهخشمآوردهاند.31اینشهر،
ازروزبناتابحال،باعثخشموغضبمنبودهاست؛بنابراینمننیزآنرا

ویرانخواهمساخت.
32»گناهانمردماسرائیلویهودا،گناهانپادشاهان،بزرگان،كاهنانوانبیایشان
مرابشدتخشمگینكردهاست.33آنهامراترکگفتهاندونمیخواهندنزدمن
بازگردند.بااینكهپیوستهایشانراتعلیمدادمكهدرستراازنادرست،وخوب
راازبدتشخیصدهند،ولیگوشندادندواصالحنشدند.34حتیخانةعبادت
مرابابتپرستینجسكردهاند.35دروادیهنومبرایبتبعلقربانگاههایبلند
ساختهاندوبرآنهافرزندانخودرابرایبتمولکبعنوانقربانیسوزاندهاند،
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كاریكهمنهرگزدستورشراندادهوحتیبهفكرمنیزخطورنكردهبود.بلی،
آنهابااینشرارتها،یهودارابهچنینگناهانبزرگیكشاندهاند!«

36اینکخداوند،خدایاسرائیلمیفرماید:»دربارةاینشهرگفتهمیشودكه
دراثرجنگ،قحطیوبیماریبهدستپادشاهبابلخواهدافتاد؛امابشنوید
مندربارةآنچهمیگویم:37منساكنانآنراازتمامسرزمینهاییكهبر
اثرخشموغضبمایشانرابهآنجاپراكندهساختم،بههمینمكانبازخواهم
آوردتادرآسایشوامنیتزندگیكنند.38آنهاقوممنخواهندبودومن
خدایایشان.39فكروارادهایجدیدبهایشانخواهمدادتابرایخیریتخود

ونسلهایآیندهشان،همیشهمراعبادتكنند.
40»باایشانعهدوپیمانجاودانیخواهمبستودیگرهرگزاحسانوبركت
خودراازایشاندریغنخواهمنمود؛دردلشانمیلواشتیاقیایجادخواهمكرد
كههموارهمراپیروینمایندوهرگزمراترکنكنند.41ازاحساننمودنبه
ایشانمسرورخواهمشدوباشادیفراوان،باردیگرایشانرادراینسرزمین
مستقرخواهمساخت.42همانگونهكهاینبالیارابرایشاننازلكردم،در

آیندهتماموعدههاینیكوییراكهبهآنهادادهامبهانجامخواهمرساند.
بابلیهاقرارگرفتهو تاز 43»درهمینسرزمینیكهاكنونموردتاختو
خالیازسكنهوحیواناتشدهاست،باردیگرمزرعههاوامالکخریدو
فروشخواهدشد.44بلی،درخاکبنیامینودراورشلیم،درشهرهاییهودا
وكوهستانها،دردشتفلسطینوحتیدرصحراینگب،بازمزرعهخرید
وفروشخواهدشدوقبالههادرحضورشاهدان،تنظیمومهرومومخواهد

گردید،زیرامناینقومرابهسرزمینخودشانبازخواهمآورد.«

خداوعدهصلحوسعادتمیدهد

وقتیهنوزدرزندانبودم،كالمخداوندباردیگربرمننازلشد.33
2خداوند،كهآسمانوزمینراآفریدهوناماویهوهاست،بهمن

چنینفرمود:
3»ازمندرخواستكنومناسراریرادربارهآنچهدرآیندهواقعخواهد
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اهداف  تا میکند استفاده قدرتش از خدا 32:42-36
خویشراازطریققومخویشعملیسازد.ایماناین
نیستکه»خدابهمنقدرتبدهدتاهرچهدلمخواست
باشم«،بلکهعبارتاستازاینکه»خدابهمنقدرت
بدهدتاآنچیزیباشمکهاومیخواهد.«قوماسرائیل
میبایستمیآموختکهاعتمادبهخدایعنیاینکهاهداف
وخواستههایشخصیخودرابالکلباهدفوخواست
خداهماهنگسازد.واینبرایمانیزدرسیاستمهم.

احیاخواهدکرد، اورشلیمرا 33:1ببخداسرانجام
نهبهخاطرنالهوفریادمردم،بلکهچوناحیایاورشلیم
بخشیازنقشهنهاییاشبود.مصیبتواردهازسویبابل
نمیداد. تغییر داشت قومش برای خدا که را نقشهای
احیا باز اما میشد، ویران اورشلیم که است درست
میگردید)همبعداز70سالاسارت،وهمدرزمانهای
آخربههنگامسلطنتمسیح(.رحمتخداهمیشهعدالت

اوراتعدیلمیکند.



شد،بهتوآشكارخواهمساخت!4بدانكهحتیاگرخانههایاورشلیموقصر
پادشاهراهمخرابكنندتامصالحآنهارابرایاستحكامدیوارشهردربرابر
حملةدشمنبكارببرند،5سربازانبابلیداخلخواهندشدواهالیاینشهر
جانسالمبدرنخواهندبرد؛زیرادرشدتخشموغضبخودارادهنمودم
ایشان از را خود روی شرارتهایشان، تمام بسبب كنم. نابود را ایشان كه

برگرداندهام.
6»باوجوداین،زمانیخواهدرسیدكهخرابیهایاورشلیمراترمیمخواهم
كردوبهاهالیآنسعادتوآسایشخواهمبخشید.7اسیرانیهوداواسرائیل
رابازخواهمآوردومانندگذشته،ایشانراكامیابخواهمگرداند.8آنانرا
ازتمامگناهانیكهنسبتبهمنمرتكبشدهاند،پاکخواهمنمودوخواهم
آمرزید.9آنگاهاینشهرمایةشادیوافتخارمنخواهدبودوباعثخواهدشد
تمامقومهایدنیا،مراتمجیدوتكریمكنند!همةمردمجهاناحسانولطفیرا

كهدرحققوممخواهمكرد،خواهنددیدوازترسخواهندلرزید.«
10خداوندمیفرماید:»مردممیگویندكهشهرهاییهوداوكوچههایاورشلیم

ازسكنهوحیواناتشدهاست.11ولیدرهمینمكان همهویرانوخالی
باردیگرآوازسروروشادمانیوصدایشادعروسودامادشنیدهخواهد
شد.مردمبهخانةمنقربانیهایشكرگزاریآورده،خواهندگفت:»بیایید
خداوندقادرمتعالراتمجیدنماییم،زیرااونیكوومهرباناستورحمتاو
همیشهپابرجاست!«مناینسرزمینرابیشازدورانگذشته،سعادتمندو
كامیابخواهمساخت.12دراینسرزمینكههمةشهرهایشویرانشدهو
انسانوحیوانیدرآنبهچشمنمیخورد،باردیگرچوپانانگلههایخودرا
خواهندچرانید،13وشمارگوسفندانشاندرهمهجافزونیخواهدیافت:در
آبادیهایكوهستانی،درشهرهایواقعدردشت،درتمامدشتهاینگب،
درخاکبنیامین،اطرافاورشلیمودرتمامشهرهاییهودا.14بلی،روزی
میآیدكهبهتماموعدههایخوبیكهبهاهالیاسرائیلویهودادادهام،وفا

خواهمنمود.
15»درآنزمانازنسلداود،شخصعادلیرابرتختسلطنتخواهمنشاند
تاباعدلوانصافحكومتكند.16درآنروزها،اهالییهوداواورشلیمدر
آسایشوامنیتزندگیخواهندكردواینشهر»خداوندعدالتما«نامیده
بدانیدكهازآنبهبعد،ازدودمانداود،هموارهكسی خواهدشد!17یقین
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33:15و16اینآیاتهمبهآمدنمسیحبهاینجهان 
اشارهداردوهمبهبازگشتاودرزمانآخر.مسیحبار
اولسلطنتخودرادرقلوبایماندارانبرپاخواهدکرد،

وبههنگامظهوردوم،عدلودادوعدالتشرادرسرتاسر
از حقیقی »تاک که مسیح ساخت. خواهد برقرار دنیا

ریشهداود«است،مردیاستموافقدلخدا.



وجودخواهدداشتكهبرتختسلطنتاسرائیلتكیهبزند،18وكاهنانیاز
نسلالوینیزهموارهدرعبادتگاهمشغولخدمتخواهندبودتاقربانیهای

سوختنی،هدایایآردیوقربانیهایدیگربهحضورمنتقدیمكنند.«
19سپساینپیغامازطرفخداوندبهمنرسید:

20و21»اگربتوانیعهدیراكهباروزوشبدارم،بشكنیتانظمشانبرهم
بخورد،آنگاهمننیزعهدوپیمانخودراباخدمتگزارمداودخواهمشكست
با را وعهدخود تختششود، و تاج وارث نباشدكه اوكسی نسل از تا
خدمتگزارانمیعنیالویانكاهننیزخواهمگسست.22چنانكهستارگانآسمان
و داود بندهام نسل همچنان شمرد، نمیتوان را دریاها ساحل ماسههای و

خدمتگزارانمالویانآنقدرزیادخواهندشدكهقابلشمارشنخواهندبود.«
23خداوندباردیگربهمنفرمود:

24»آیانشنیدهایمردمچهمیگویند؟آنهاباریشخندمیگویند:»خداوندكه
اسرائیلویهودارابرگزیدهبود،اكنونایشانرابهحالخودواگذاشتهاست!
دیگرنمیتواناسرائیلرایکقومخواند!«25و26ولیتاوقتیقوانینروزو
شب،ونظامزمینوآسمانبرقراراست،دیگرقومخودوفرزندانداودرا
ترکنخواهمنمود،بلكهكسیراازنسلداود،برفرزندانابراهیم،اسحاقو
یعقوبفرمانرواخواهمساختوبرایشانرحمتخواهمكردوسعادتاز

دسترفتهرابهایشانبازخواهمگرداند.«

6ـداوریموعودخدافرامیرسد
صدقیابهبابلتبعیدخواهدشد

زمانیكهنبوكدنصر،پادشاهبابل،باهمةسپاهیانخودكهازمردم34
تمامسرزمینهایتحتسلطةاوتشكیلمیشد،بهاورشلیموسایر
شهرهاییهوداحملهكرد،خداوندبهمنفرمودكهاینپیغامرابهصدقیا،

پادشاهیهودا،اعالمنمایم:
2»مناینشهررابهدستپادشاهبابلتسلیمخواهمكردتاآنرابهآتش
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ظاهر  پادشاه نقش در که همانطور مسیح  33:18
بدین میکند، نقش ایفای نیز کاهن مقام در میشود،
معناکهمدامباخدادرارتباطاستوبرایمردمشفاعت
بهراستی که نیست این آیه این از منظور میکند.
خواهند قربانی خدا برای که بود خواهند کاهنانی
گذراند،زیرادرآنزماندیگرنیازیبهکاهننخواهد
ما اعظم کاهن مسیح که حال .)11:7 )عبرانیان بود
ایماندارانهمگیکاهنانخدایند،ومامیتوانیم است،

شخصًابهحضوراوبیاییم.

33:22وعدهفرزندانکثیروغیرقابلشمارشبهابراهیم
نیزدادهشد)پیدایش5:15؛17:22(.خدادراینجاصرفًا
وعدهایراکهبهاجدادقومدادهبودبهیادنمیآورد،بلکه
درتاریکترینلحظاتتاریخقوموعدهایبسبزرگتربه

ایشانمیدهد.
از بسیاری چطور که میخوانیم فصل این در  34:1
پیشگوییهایارمیاتحققمییابد.درسراسرکتابارمیا،
تحقق بهسرعت که میشود بیان فراوانی پیشگوییهای

نیزمییابد.



بكشد.3تونیزراهفرارنخواهیداشتبلكهگرفتارخواهیشدوتورابه
حضورپادشاهبابلخواهندبرد؛اوتورامحكومخواهدساختوبهبابلتبعید
خواهدنمود.4حالبهآنچهمیگویمگوشفراده!تودرجنگكشتهنخواهی
شد،5بلكهدرآرامشخواهیمرد.مردمهمانگونهكهبرایاجدادتكهپیش
ازتوپادشاهبودند،بخورسوزاندند،بهیادبودتونیزبخورخواهندسوزاند.آنها
درسوگتوماتمكرده،خواهندگفت:»افسوسكهپادشاهماندرگذشت!«

این،آنچیزیاستكهارادهنمودهام.«
6منپیغامخدارادراورشلیمبهصدقیایپادشاهدادم.7دراینوقت،سپاهبابل،
شهرهایاورشلیموالكیشوعزیقهرامحاصرهكردهبود،یعنیتنهاشهرهای

حصاردارباقیماندةیهوداكههنوزمقاومتمیكردند.

خداآزادیبردگانرااعالممیکند
8بعدازآنكهصدقیا،پادشاهیهودا،تمامبردههایاورشلیمراآزادكرد،پیغامی
ازطرفخداوندبهمنرسید.9)صدقیایپادشاه،طییکعهدمذهبی،دستور
دادهبودهركسكهغالمیاكنیزیعبرانیدارد،اوراآزادكندوگفتهبود
كههیچعبرانیحقندارداربابعبرانیدیگرباشد،چونهمهباهمبرادرند.
10بزرگانقومومردمنیزهمهدستورپادشاهرااطاعتكرده،بردههایخودرا
آزادنمودند.11امااقدامایشانموقتیبود،چونپسازمدتیتصمیمشانراعوض
كردندودوبارهآنهارابردهخودساختند!12برایهمینخداونداینپیغامرا

برایاهالیاورشلیمبهمنداد.(13پیامخداوند،خدایاسرائیلاینبود:
»سالهاپیشوقتیاجدادشمارادرمصرازبردگیرهاییدادم،باایشانعهدی
بستموگفتمكه14هربردةعبرانیكهششسالخدمتكند،درسالهفتمباید
آزادگردد.اماایشاندستورمرااطاعتنكردند.15چندیپیش،شماراهخود
راتغییردادیدوآنچهراكهموردپسندمنبود،انجامدادیدوبردههایخود
راآزادكردید،ودراینمورددرخانةمنعهدبستید.16اماحال،عهدخود
رازیرپاگذاشتهایدوبهناممنبیاحترامیكردهایدوایشانرابهزوربردة
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34:8بابلاورشلیمرامحاصرهکردهبودوشهردرآستانه 
ارمیا بهحرف عاقبتصدقیاتصمیمگرفت بود. سقوط
گوشدهدودرتالشبرایخشنودکردنخدا،بردههارا
آزادکرد.اوفکرکردمیتواندازاینطریقرضایتخدا
راجلبکند؛اماآنچهدراصلبداننیازداشتاینبودکه
فکرودلشراعوضکند.مردمازهمانابتداازاحکامخدا
نااطاعتیکردهبودند)خروج2:21-11؛الویان39:25-55؛
تثنیه12:15-18(.وقتیمحاصرهموقتًاپایانیافت،مردم
دوبارهگستاخشدندوگناهانسابقخودراازسرگرفتند.

قولی به اسرائیلمشکلمیتوانستند مردِم  34:15و16
کهبهخدادادهبودند،وفاداربمانند.آنهادرمعبدجدًاقول
میدادندازخدااطاعتکنند،اماهمینکهبهخانهومحل
کارخودبازمیگشتند،عهدشانرامیشکستند.خدااعالم
داشتکهازاینکارآنانسختخشمگیناست.بنابراین
اگرمیخواهیداوراخشنودسازید،حتمًابهقولهاییکه
بهاودادهایدوفاکنید.خدامیخواهدبهقولیکهمیدهید
عملکنید،نهاینکهصرفًاازرویظاهرسازیقولیداده

باشیدتاپارساجلوهکنید.



خودساختهایدوآزادیایراكهآرزویشانبود،ازایشانگرفتهاید.17پس
چونمرااطاعتنمینماییدوایشانرارهانمیكنید،منهمبوسیلةجنگو
قحطیوبیماری،شمارادرچنگالمرگرهاخواهمكرد،ودرسراسردنیا
تبعیدوآوارهخواهمنمود.18و19شمابههنگامبستناینعهد،گوسالهایرا
دوپارهكردیدوازمیانپارههایشگذشتید،اماعهدتانراشكستید؛بنابراین
مننیزشماراپارهپارهخواهمكرد.بلی،خواهازبزرگانمملكتباشید،خواه
درباری،خواهكاهنباشیدخواهفردمعمولی،باهمةشماچنینرفتارخواهم
كرد.20شمارادرچنگدشمنانتانكهتشنةخونتانهستند،رهاخواهمكرد
تاكشتهشوید،واجسادتانراخوراکالشخورهاوجانورانوحشیخواهم
نمود.21هرچندپادشاهبابل،برایمدتكوتاهیدستازمحاصرةاینشهر
كشیدهاست،ولیمنصدقیا)پادشاهیهودا(ودرباریاناوراتسلیمسپاهبابل
خواهمكرد.22منامرخواهمنمودكهسپاهیانبابلبازگردندوبهاینشهر
حملهكنندوآنرابگیرندوبهآتشبكشند؛كاریخواهمكردكهشهرهای

یهوداهمگیویرانشوندوموجودزندهایدرآنهاباقینماند.«

رکابیهادراطاعتنمونهاند

زمانیكهیهویاقیم)پسریوشیا(پادشاهیهودابود،خداوندبهمنفرمود:35
2»نزدطایفةركابیهابرووایشانرابهخانةخداونددعوتكنو

آنهارابهیكیازاتاقهایدرونیببروبهایشانشرابتعارفكن.«
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میان از و کردن پاره دو را گوسالهای  34:18و19
پارههایشگذشتن،شیوهمعمولبرایصحهگذاشتنبر
عهدوپیمانبود)پیدایش9:15-17(.اینعملبهطور
نوع چه بشکند، را عهد که کسی میداد نشان نمادین
اینطریقدر از بود.خدا انتظارشخواهد مجازاتیدر
واقعمیگفت:شماعهدیراکهبامنبستیدشکستید،
بنابراینبدانیدکهمجازاتیهولناکدرانتظارتاناست!

35:1ببضوابطاخالقیطایفهمکابیهاشباهتزیادی
بهاصولاخالقینذیرههاداشتکهخودراطیسوگندی
ویژهوقفخداکردهبودند)اعداد6(.رکابیهابهمدت
از پرهیز بر مبنی اجدادشان پیمان و بهعهد سال 200
عهد که مردم بقیه برخالف بودند. مانده وفادار شراب
خودراباخدازیرپاگذاشتهبودند،اینعدهکماکانبه
قولشانوفاداربودند.خدادرواقعمیگفت:»چرامردم
نیاکانشان به بهعهدخود مانندرکابیهاکه نمیتوانند
وفادارماندهاند،بهعهدوپیمانیکهباخدابستهاندوفادار

بمانند؟«

بابلبهیهودا
حملهمیکند

بــر وقتــی صدقــیا
خــالفآنچــهخــدا
او به ارمیا طریق از
بابل تسلیم بود گفته
عــوض در و نشــد
همپیــمان مصــر با
بابلرا گردید،خشم
علیهخودبرانگیخت.
بـــرای نبوکـــدنصر
بار سومینوآخرین
کرد، حمله یهودا به
پیشــروی آنقــدر و
کردتاسرانجامتمام
شهرهـــاییهـــودارا
تصرفنمود.اورشلیم
تاچندینماهدربرابر
مقاومـت محاصــره
عاقـبت امــا کـرد،
مطابقپیشگوییارمیا
بهآتشکشیدهشد.

دریای
مرده

دریایمدیترانه

روداردن

دریای
جلیل

حاصور

اورشلیم

عینجدی

مجّدو

یهـودا

بیتشان

عزیقه

حبرون

افـیق

الکیش

مصفه



3پسپیشیازنیا،كهنامپدرشارمیاونامپدربزرگشحبصنیابود،رفتم
واوراباهمهبرادرانوپسرانشكهنمایندةطایفةركابیهابودند،4بهخانة
خداوندآوردموبهاتاقپسرانحاناننبی)پسریجدلیا(بردم.ایناتاقكنار
اتاقمخصوصدرباریانوباالیاتاقمعسیا)پسرشلوم(نگهبانخانةخدا
قرارداشت.5آنگاهجاموكوزههایشرابمقابلایشانگذاشتموتعارف

كردمتابنوشند.
)پسر یوناداب پدرمان چون نمینوشیم، شراب ما »نه، گفتند: ایشان 6اما
ركاب(وصیتنمودهاستكهنهماونهفرزندانمان،هرگزلببهشراب
نزنیم.7همچنینبهماسفارشكردهاستكهنهخانهبسازیم،نهزراعتكنیم؛
نهتاكستانداشتهباشیمونهمزرعه؛بلكههمیشهچادرنشینباشیم؛وگفته
استاگراطاعتكنیم،دراینسرزمینعمرطوالنیوزندگیخوبیخواهیم
داشت.8ماهمتمامدستوراتاورااطاعتكردهایم.ازآنزمانتابحالنه
خانه نه 9ما دخترانمان! و پسران و زنان نه زدهایم، بهشراب لب خودمان
ساختهایم،نهصاحبمزرعههستیمونهكشاورزیمیكنیم.10مادرچادرها
ساكنیمودستورپدرمانیونادابرااطاعتكردهایم.11اماوقتینبوكدنصر،
پادشاهبابل،بهاینسرزمینحملهكرد،ترسیدیموتصمیمگرفتیمبهاورشلیم
بیاییمودرشهرزندگیكنیم.برایهمیناستكهاینکدراینجاهستیم.«

12و13پسازاینماجرا،خداوندبهارمیافرمودكهكالماورابهاهالییهوداو
ساكنیناورشلیماعالمداشته،ازجانباوچنینبگوید:»آیاشمانمیخواهید
ازركابیهادرسعبرتبگیرید؟14آنهادستورجدشانرااطاعتكردهاند
وتابهامروزلببهشرابنزدهاند،ولیشماازدستوراتمنهرگزاطاعت
نكردهاید.بااینكههموارهشمارانصیحتنمودم،15وانبیایخودرانزدشما
فرستادمتابگویندكهازراههایبدبازگردیدوازبتپرستیدستبكشید
تااجازهدهمدراینسرزمینیكهبهشماوپدرانتانبخشیدهام،درصلحو
16ركابیها نكردید. اطاعت و ندادید شماگوش اما كنید، زندگی آرامش
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2قرن9:2
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2پاد23،15:10

1پاد55:2
لو15:1
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خرو12:20
1توا19:16
عبر9:11

35:8
امث1:4و10،2؛20:6

کول20:3
35:9

مز16:37
1تیمو6:6
35:11

2پاد1:24و2
دان1:1و2

35:13
اش12-9:28

35:14
2توا15:36
اش9:30
35:15

تث14:6
ار19:29

حز32-30:18
اعما20:26

35:16
مال6:1
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آن  بر ییهو اتفاق به رکاب، پسر یوناداب،  35:6
کند ریشهکن اسرائیل در را بعل پرستش بود شده

)2پادشاهان31-15:10(.
اسرائیلیانتضادیآشکار بینرکابیهاو  35:17-13
رهبر یک با که عهدی به رکابیها )1( دارد: وجود
قوم اما ماندند، وفادار بودند بسته جایزالخطا و انسانی
اسرائیلعهدوپیمانشانرابارهبرالهیوخطاناپذیرخود
زیرپانهادند.)2(یونادابیکباربهخاندانخودگفت
کهشرابننوشندوآنهااطاعتکردند،اماخداپیوسته
بهقوماسرائیلدستورمیدادکهدستازگناهانخودبر

دارندولیآنهااطاعتنمیکردند.)3(اطاعترکابیها
ازقوانینیبودکهبهمسائلدنیاییوگذرامربوطمیشد،
امانااطاعتیقوماسرائیلازاحکامودستورهاییبودکه
میشد. مربوط ابدی مسائل به و بود کرده صادر خدا
)4(رکابیهاصدهاسالاطاعتکردهبودند،امااسرائیل
پاداش به بود.)5(رکابیها نااطاعتیکرده صدهاسال
به اغلبحاضریم ما مجازات. به اسرائیلیان اما رسیدند،
خیلیازآدابورسومپایبندباشیمصرفًاازآنروکه
سنتاست؛بنابراینچقدربیشتربایدازکالمخدااطاعت

کنیمکهابدیوجاودانهاست.



دستورجدشانیونادابرابطوركاملاجرامیكنند،ولیشمادستوراتمرا
اطاعتنمیكنید.17هربارباشماسخنگفتم،توجهنكردیدوهربارشمارا
خواندم،جوابندادید!بنابراینایاهالییهوداوساكنیناورشلیم،منتمام

بالهاییراكهگفتهام،برشمانازلخواهمنمود!«
18و19سپسروبهركابیهاكرده،گفتم:»خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل
میفرمایدكهچونشمادستورجدتانیونادابراازهرحیثاطاعتكردهاید،
بنابراینازدودماناوهمیشهمردانیباقیخواهندبودتامراعبادتوخدمت

نمایند.«

باروکپیغامخدارامیخواند

درسالچهارمسلطنتیهویاقیم)پسریوشیا(،پادشاهیهودا،خداوند36
اینپیغامرابهمنداد:

2»طوماریتهیهكنوتمامسخنانمراكهعلیهاسرائیلویهوداواقوامدیگر
گفتهام،ازنخستینپیغاممدرزمانیوشیاتابهامروز،همهرادرآنبنویس.
بیاورم سرشان بر دارم قصد كه را بالهایی تمام یهودا مردم وقتی 3شاید
نمایند. بازگشت بدخویش راههای از و كنند توبه ببینند، نوشته بصورت

آنگاهمننیزایشانراخواهمآمرزید.«
بود، فرموده آنچهخداوند هر و خواندم نزدخود را نیریا( )پسر 4باروک
برایاوبازگوكردمواوهمهرانوشت.5سپسبهاوگفتم:»مندراینجا
زندانیامونمیتوانمبهخانهخداوندبروم.6بنابراینتودرروزیكهمردم
روزهمیگیرند،بهخانهخداوندبروواینطومارراباصدایبلندبخوان،چون
درآنروز،مردمازسراسریهودادرآنجاگردخواهندآمد.7شایدازراههای
بدخودبازگردندوپیشازآنكهدیرشود،ازخداوندطلببخششكنند،

زیرابالییكهخداوندعلیهاینقوماعالمفرموده،بسیارسختاست.«
8باروکبهگفتةمنعملكردوكالمخداراتمامًادرخانةخداوندبرایمردم
خواند.9اینامر،درماهنهمازسالپنجمسلطنتیهویاقیم)پسریوشیا(روی
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خرو12:20
ار19:15
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36:1و2و3اینواقعهدرتابستانسال605ق.م.مدت 
کوتاهیپسازپیروزینبوکدنصربرسپاهیانمصردر
نظر از اینفصل بنابراینوقایع افتاد. اتفاق کرکمیش،

زمانیپیشازوقایعفصلهای34و35رخدادهاست.
36:2-4اکثرمردمدرزمانهایقدیمخواندنونوشتن
نعمت این از که کسانی جهت همین به نمیدانستند،
برخورداربودند،افرادبسیارباارزشیمحسوبمیشدند.
اینگونهافرادعهدهدارمنصبهایبسیارمهمیبودندو
همهبهخاطردانششانبهآناناحتراممیگذاشتند.مطالب

اوراق یا گوساله پوست روی اغلب روزگار آن در
بههممیدوختند را آنها نوشتهمیشد.سپس پاپیروس
یاچسبمیزدندوبصورتطاقههایبلندیکهطومار
خواندهمیشد،نگهداریمیکردند.کاتبانپسازتبعید،
از عهدجدید زمان در آنان شدند. شریعت معلم و فقیه

لحاظسیاسیقدرتزیادیداشتند.
36:9اغلبدرزمانیکهکشوربابحرانیملیروبرو
بود،ازمردمدعوتمیشدروزهبگیرند)یعنیبهنشانه
فروتنیوتوبهازغذاپرهیزکنند(.بابلشهرهارایکی



داد.درآنروزمردمازسراسریهودابهخانةخداوندآمدهبودندتادرمراسم
روزهشركتنمایند.10وقتیهمهآمادهشنیدنشدند،باروکبهاتاقجمریا
)پسرشافان(منشیدرباررفتوازآنجاطوماررابرایمردمخواند.)ایناتاق

درحیاطباالییخانةخداوندونزدیک»دروازةجدید«واقعشدهبود.(
11هنگامیكهمیكایا)پسرجمریا،نوةشافان(پیغامخداوندراازآنطومار
شنید،12بیدرنگبهاتاقمنشیاندرباررفتكهدرآنجابزرگانقومدور
همجمعبودند،ازجملهالیشاماعمنشیدربار،دالیا)پسرشمعیا(،الناتان)پسر
راكه پیغامی 13میكایا عكبور(،جمریا)پسرشافان(،صدقیا)پسرحننیا(.
بزرگان 14و15آنگاه بازگوكرد؛ ایشان برای بود، قومخوانده برای باروک
قوم،شخصیبهنامیهودی)پسرنتنیا،نوةشلمیا،نبیرةكوشی(رانزدباروک
نیزبخواند. ایشان برای بیایدوآنطوماررا اوبخواهدكه از تا فرستادند

باروکهممطابقخواهشایشانعملكرد.
16وقتیطومارخواندهشد،ایشانباترسبهیكدیگرنگاهكردندوبهباروک
گفتند:»مابایداینموضوعرابهعرضپادشاهبرسانیم.17ولیاولبگوكه
اینمطالبراچگونهنوشتی؟آیاآنهاراارمیاگفتهاست؟«18باروکجواب
طومار این روی مركب با من و كلمهگفت به كلمه را آنها »ارمیا داد:
به و كنید پنهان را خود ارمیا و »تو گفتند: باروک به 19ایشان نوشتم.«
هیچكسنگوییدكجاهستید!«20بعدطوماررادراتاقالیشاماع،منشیدربار،

گذاشتندوبهحضورپادشاهرفتندتاقضیهرابهاطالعاوبرسانند.
21پادشاه»یهودی«رافرستادتاطوماررابیاورد.اونیزآنراازاتاقالیشاماعمنشی
آوردوبرایپادشاهوتماممقاماتدرباركهحضورداشتند،خواند.22زمستانبود
وپادشاهدركاخزمستانیمقابلآتشنشستهبود.23وقتی»یهودی«چندستون
ازآنراخواند،پادشاهآنقسمتراباچاقوبریدودرآتشانداخت،وبتدریج
كهطومارخواندهمیشدهمینكارراادامهدادتاتمامطومارراسوزاند.24اوو
اطرافیانشازشنیدنكالمخدانترسیدندوغمگیننشدند،25وبااینكهالناتان،دالیا

وجمریابهپادشاهالتماسكردندكهطوماررانسوزاند،ولیاوتوجهیننمود.
26آنگاهپادشاهبهشاهزادهیرحمیئیلوسرایا)پسرعزرئیل(وشلمیا)پسر
عبدئیل(دستوردادكهمراوباروکرابازداشتكنند،ولیخداوندماراپنهان

كردهبود.
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بعدازدیگرینابودمیکردوهرروزبهاورشلیمنزدیکتر 
میشد.وقتیمردمبهمعبدآمدند،باروکبهآنهاگفت
کهچطورمیتوانندازمصیبتقریبالوقوعاجتنابکنند.

اماآنهابازگوشندادند.

36:24و25فقطسهنفرازرهبراننسبتبهعملزشت
میدهد نشان این کردند. اعتراض خدا کالم سوزاندن
بهخدابیتفاوتوبیاعتناشده کهمردمچقدرنسبت

بودند.



27پسازآنكهپادشاهطومارراسوزاند،خداوندبهمنفرمودكه28طوماری
دیگرتهیهكنموهمةسخنانیراكهدرطومارقبلینوشتهبودم،بررویآن
بنویسم،29وبهپادشاهبگویمكهخداوندچنینمیفرماید:»توآنطوماررا
سوزاندی،زیرادرآننوشتهشدهبودكهپادشاهبابلاینمملكتراویران
خواهدكردوهرچهراكهدرآناستازانسانوحیوانازبینخواهد
برد.30بنابرایناییهویاقیم،پادشاهیهودا،ازنسلتوكسیبرتختپادشاهی
داودتكیهنخواهدزد.جنازةتوبیرونانداختهخواهدشدتاروز،زیرآفتاب
سوزانوشب،درسرماباقیبماند.31توراوخاندانتراوبزرگانمملكتت
رابخاطرگناهانتانمجازاتخواهمنمود،وتمامبالهاییراكهگفتهام،برسر
تووبرسرتماممردمیهوداواورشلیمخواهمآورد،چونبههشدارهایمن

توجهینمیكنید.«
32پسمنطوماریدیگرگرفتموآنچهكهقباًلگفتهبودم،باردیگربهباروک
بازگوكردمتابنویسد؛ولیاینبارخداوندمطالببسیارینیزبهآنافزود!

ارمیارابهزندانمیاندازند

نبوكدنصر،پادشاهبابل،بجاییهویاكین)پسریهویاقیمپادشاه(،37
نه 2ولی نشاند. یهودا پادشاهی تخت بر را یوشیا( )پسر صدقیا
بودند، مانده باقی مرزوبوم آن در كه مردمی نه و درباریانش نه صدقیا،
هیچیکبهپیغامهاییكهخداوندتوسطمنبهآنهامیداد،توجهینمیكردند.
3باوجوداین،صدقیایپادشاه،یهوكل)پسرشلمیا(وصفنیایكاهن)پسر
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روی  را کالمش که گفت ارمیا به خدا  36:32-27
طوماریبنویسد.ازآنجاکهارمیااجازهنداشتبهمعبد
بهوی را طومار متن باروککه ازکاتبخود برود،
دیکتهکردهبودخواستآنراخطاببهمردمیکهدر
برای را آن سپس باروک بخواند. میشدند، جمع آنجا
مقاماتخواند،وسرانجامفردیبنام»یهودی«آنطومار
رابرایشخصپادشاهقرائتکرد.پادشاهگرچهطومار
راسوزاند،امانمیتوانستکالمخدارانابودکند.امروزه
نیزخیلیهاسعیمیکنندکالمخدارابهکناریبگذارند
یابگویندمملوازاشتباهاستوبنابرایننمیشودبهآن
رد را خدا میتوانندکالم مردمگرچه اما کرد. اعتماد
کنند،هرگزنمیتوانندآنراازمیانببرند.کالمخداتا

بهابدباقیاست)مزمور89:119(.
36:30یهویاکین،پسریهویاقیم،تنهاسهماهپادشاهبود
وبعدبهاسارتبردهشد،بنابراینسلطنتاورانمیتوان
»تکیهزدنبرتختداود«قلمدادکرد،زیرااینعبارت
درموردسلطنتیباثباتومستمربهکارمیرود.یهویاقیم

بعدی حاکم نگذارد. جای بر خود از سلسلهای هیچ
یعنیصدقیا،عموییهویاکینبود.بدینترتیب،سلسله
پادشاهاِنبشریکهازنسلداودبودندبهپایانرسید،اما

کمتراز600سالبعدپادشاهابدیظهورکرد.
37:1ببمردماورشلیمیهویاقیمپادشاهراکشتندو
پسرشیهویاکینرابهجایاوبهپادشاهیبرگزیدند،اما
اوسهماهبعدبهاسارتبابلبردهشد.سپسنبوکدنصر،
صدقیارابهعنواندستنشاندهخوددراسرائیلگماشت.
37:2و3صدقیایپادشاهودرباریانشحاضرنبودندبه
سخنانارمیاگوشفرادهند،اماطالِببرکاتدعاهای
اوبودند.آنچهآنهامیخواستند،مذهبیسطحیبودکه
هیچبهاییدربرنداشتهباشد.اماخداازکسانیکهنزد
با تا نه کنند، حاصل او از چیزی صرفًا تا میروند او
باشند، داشته عمیقتر رابطهای یا کنند ایجاد ارتباط او
کسی بپذیریم نیستیم حاضر ما خود نمیشود. خشنود
چنینرابطهایباماداشتهباشد،وبنابرایننبایدهمازخدا

انتظارداشتهباشیمیکچنینرابطهایراازمابپذیرد.



معسیا(رانزدمنفرستادتاازمنبخواهندكهبرایقومدعاكنم.4)درآن
زمانمنهنوززندانینشدهبودموبههرجاكهمیخواستممیرفتم.(

5وقتیسپاهیانمصربهمرزهایجنوبییهودارسیدندتاشهرمحاصرهشدة
اورشلیمراآزادكنند،سپاهیانبابلازمحاصرهدستكشیدندتابامصریان

بجنگند.
6خداوندبهمنفرمودكه7ازجانباوبهفرستادگانپادشاهچنینبگویم:

او به باخبرشود. ازآینده تا فرستاده بهحضورمن را یهوداشما »پادشاه
بگوییدكهسپاهیانمصركهبرایكمکبهشماآمدهاند،بهمصرعقبنشینی
خواهندكرد،8وبابلیهابازخواهندگشتتابهاینشهرحملهكنندوآنرا
بگیرندوبهآتشبكشند.9خودرافریبندهیدوفكرنكنیدبابلیهادیگرباز
نمیگردند.آنهامطمئنًابازخواهندگشت!10حتیاگرتمامسپاهبابلراچنان
درهمبكوبیدكهفقطعدهایسرباززخمیدرچادرهایشانباقیبمانند،همانها
افتانوخیزانبیرونخواهندآمدوشماراشكستخواهنددادواینشهررا

بهآتشخواهندكشید!«
11هنگامیكهسپاهبابلازمحاصرةاورشلیمدستكشیدتاباسپاهمصروارد
جنگشود،12منازاورشلیمعازمسرزمینبنیامینشدمتابهملكیكهخریده
بودم،سركشینمایم.13ولیبمحضاینكهبهدروازةبنیامینرسیدم،رئیس
نگهبانانمرابهاتهامجاسوسیبرایبابلیهادستگیركرد.)ایننگهبان،یرئیا

پسرشلمیا،نوةحننیابود.(
14منگفتمكههرگزقصدخیانتوجاسوسینداشتهام.ولییرئیاتوجهی
نكردومرانزدمقاماتشهربرد.15و16آنهابرمنخشمگینشدند،مراشالق
زدندوبهسیاهچالزیرزمینخانةیوناتان،منشیدربار،كهآنرابهزندان
تبدیلكردهبودند،انداختند.منمدتزیادیدرآنجازندانیبودم.17سرانجام
صدقیایپادشاهبدنبالمنفرستادومرابهكاخسلطنتیآوردومخفیانهاز
منپرسید:»آیابهتازگیازطرفخداوندپیغامیداری؟«گفتم:»بلی،دارم!

خداوندفرمودهكهتوتسلیمپادشاهبابلخواهیشد!«
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37:5هنگامیکهنبوکدنصردرسال589ق.م.اورشلیم 
رامحاصرهکرد،ُحفَرعفرعونمصربهدعوتصدقیابا
اوواردجنگشد.اورشلیمباوجودآنهمههشدارهای
از اما دوخت. امید چشم مصر به کمک برای ارمیا،
مصریهاهیچخیریندید،زیراسپاهیانمصربهمحض
آنکهباحملهبابلیهامواجهشدند،پابهفرارگذاشتندو
بار ارمیا بدینترتیبهشدارهای عقبنشینیکردند.و

دیگرجامهعملپوشید.

37:17صدقیامرددبودکهآیاتسلیمشودیامقاومت
کند.اوکهبهواسطهضعفوترسخودازاِعماِلقدرت
عاجزبود،ازارمیاخواستمخفیانهبهکاخاوبرود،به
اینامیدکهشایداخباربهتریازخداداشتهباشد.صدقیا
او بود؛ نمانده باقی برایش امیدی هیچ و بود بیتاب
میخواستکالمخدارابشنود،امانمیخواستکسیاو
رادرحالگفتگوباارمیاببیندزیراازپیامدهایسیاسی

اینامرمیترسید.



18آنگاهموضوعزندانیشدنخودراپیشكشیدموازپادشاهپرسیدم:»مگر
منچهكردهامكهمرابهزندانانداختهاید؟جرممچیست؟آیامننسبتبه
تویابهدرباریانویابهاینمردمخطاییمرتكبشدهام؟19آنانبیایشما
كجاهستندكهپیشگوییمیكردندپادشاهبابلبهسرزمینماحملهنخواهد
كرد؟20ایپادشاه،تقاضامیكنممرابهآنسیاهچالبازنگردان،چونیقینًا

درآنجاجانخواهمداد.«
21پسصدقیایپادشاهدستوردادمرابهآنسیاهچالبازنگردانند،بلكهمرادر
زندانقصرپادشاهنگهدارندوتاوقتیكهناندرشهرپیدامیشود،هرروز
مقدارینانتازهبهمنبدهند.بدینترتیبمنبهزندانقصرپادشاهمنتقلشدم.

ارمیاآزادمیشود

اماشفطیا)پسرمتان(،جدلیا)پسرفشحور(،یوكل)پسرشلمیا(و38
فشحور)پسرملكیا(شنیدندكهمنبهمردمچنینمیگفتم:2»هركه
درشهربماندباشمشیروقحطوبیماریخواهدمرد،ولیهركهتسلیمبابلیها
شود،زندهخواهدماند.3خداوندفرمودهكهپادشاهبابلحتمًااورشلیمراتصرف
خواهدكرد!«4پسآنهاباشنیدناینسخنان،نزدپادشاهرفتندوگفتند:»استدعا
میكنیمكهدستوربفرماییاینشخصرااعدامكنند،چونسخنانشروحیة

مردمواینچندسربازباقیماندهراتضعیفمیكند.اویکخائناست.«
5صدقیایپادشاهموافقتكردوگفت:»بسیارخوب،هرطورصالحمیدانید،

عملكنید.مننمیتوانمبرخالفمیلشماكاریبكنم!«
6پسآنهامرااززندانبیرونآوردندوباطناببهداخلچاهیكهمتعلقبه
شاهزادهملكیابود،پایینفرستادند.آنچاهآبنداشت،ولیتهآنپرازگل

والیبود،ومندرگلفرورفتم.
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38:4شگفتنیستکهیهودادچارآشوببودهباشد، 
به نخست او میکرد. موافقت همه نظر با پادشاه زیرا
شدن کشته با سپس ،)21:37( داد گوش ارمیا سخنان
ارمیاموافقتکرد)5:38(،وعاقبتارمیاراآزادساخت
روحیه سخنانش نداشت؛ محبوبیتی هیچ ارمیا .)10:38(
سربازانومردمراتضعیفمیکرد.صدقیانمیتوانست

بیننظرعموممردموکالمخدایکیراانتخابکند.
38:6درباریانارمیارابهچاهیخالیافکندندتابدین
ترتیباورابکشند.دیوارههایچاهیکهارمیارادرآن
انداختند،ازسنگبودتاآببارانرادرخودنگاهدارد.
تهچاهتاریک،مرطوب،وپرازِگلوالیبود.ارمیا
ممکنبوددرآنچاهغرقشود،زخمیشودوبراثر

جراحاتبمیرد،یاازگرسنگیتلفشود.

38:6رهبرانیهودابارهاوبارهابهارمیابهایندلیلکه
پیغامهایخداراوفادارانهاعالممیداشت،جفارساندند.
ارمیادرطول40سالخدمتوفادارانهخودهیچگاهمورد
تشویققرارنگرفت،کسیبهاورویخوشنشاننداد،
وهیچطرفدارینیزنیافت.اوراکتکزدند،بهزندان
انداختند،تهدیدشکردند،وحتیوادارشساختندسرزمین
و بتپرست بابلیهای تنها کند. ترک را خود مادری
خدانشناسبودندکهاندکاحترامیبهاوگذاشتند.خدا
تضمیننمیکندکههیچظلموجفاییبهخادمینشنرسد،
ولوآنکهنسبتبهاوبسیاروفادارباشند.اماوعدهمیدهد
تا داد قدرتخواهد ایشان به و بود آنهاخواهد با که
سختیهاراتحملکنند)2قرنتیان3:1-7(.بنابراینوقتی
بهدیگرانبشارتمیدهیدوبرایخداخدمتمیکنید،



7و8عبدملکحبشیكهخواجهسراوازمقاماتمهمدرباربود،شنیدكهمرابه
سیاهچالانداختهاند.پسباعجلهخودرابهدروازةبنیامینرساند،وبهپادشاه
كهدرآنجامردمرابهحضورمیپذیرفتگفت:9»ایسرورمن،افرادتو
كارظالمانهایكردهاندكهارمیارادرچاهانداختهاند.اودرآنجاازگرسنگی

خواهدمرد،چوندرشهریکتكهنانهمپیدانمیشود.«
10پسپادشاهبهعبدملکدستوردادكهسینفرراباخودببردومراپیشاز
آنكهبمیرمازچاهبیرونبیاورد.11عبدملکبالفاصلههمراهبااینافرادبهانبار
كاخرفتوازآنجامقداریپارچهولباسهایكهنهبرداشت.سپسبرسرچاه
آمدوآنهارابرایمنباطنابپایینفرستادو12بهمنگفت:»اینپارچههاو
لباسهایكهنهرازیربغلتبگذارتاوقتیتوراباطنابباالمیكشیم،اذیت
نشوی!«وقتیمنحاضرشدم،13مرابیرونكشیدندوبهزندانقصرپادشاه

بازگرداندندتاهمانجابمانم.
14پسازمدتی،صدقیایپادشاه،بدنبالمنفرستادومرادرمحلدروازةسوم
خانهخدابهحضورخودآوردوبهمنگفت:»ازتوسؤالیدارمومیخواهم

حقیقتراهرچهكههست،بهمنبگویی!«
15گفتم:»اگرحقیقترابگویم،مراخواهیكشتواگرتوراراهنماییو

نصیحتكنم،گوشنخواهیكرد.«
16پسصدقیایپادشاهدرنهانبرایمنقسمخوردوگفت:»بهخداوندزنده
كهبهماحیاتبخشیده،سوگندكهتورانخواهمكشتوبدستكسانیكه

تشنةخونتهستند،نخواهمسپرد!«
17آنگاهبهصدقیاگفتم:»خداوند،خدایقادرمتعال،خدایاسرائیلفرموده
كهاگرتسلیمپادشاهبابلشوی،تووخانوادهاتزندهخواهیدماندواینشهر
همبهآتشكشیدهنخواهدشد؛18ولیاگرتسلیمنشوی،بابلیهااینشهررا

تصرفكرده،بهآتشخواهندكشیدوتونیزگرفتارخواهیشد!«
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بهیادداشتهباشیدکهخدمتتانبرایخدااستونهفقط 
برایآنکهمردمازشماتعریفوتمجیدکنند.پاداشخدا

اغلبتنهامحدودبهایندنیانیست.
شهر دروازههای از یکی بنیامین دروازه  38:7و8
رسیدگی حقوقی مسائل به آنجا در که بود اورشلیم
بود، دربار مقامات از یکی خود که َعَبدَمِلک میشد.
وضعیت از وقتی بنابراین داشت. دسترسی پادشاه به
اسفناکارمیاباخبرشد،بالفاصلهبرایرفعاینبیعدالتی

دستبهکارشد.
38:9-13عبدملکبیشترازخدامیترسیدتاانسان.از
بینتماممقاماتدربار،اوتنهاکسیبودکهعلیهتوطئه

میتوانست خدا از او اطاعت گرفت. موضع ارمیا قتل
به کرد، اطاعت چون اما شود. تمام جانش قیمت به
هنگامسقوطاورشلیمازاینمصیبتجانسالمبهدربرد
)15:39-18(.شمامیتوانیدیاهمرنگجماعتشوید،و
یااینکهبایستیدوبرایخداسخنبگویید.بهعنوانمثال،
وقتیمیبینیدباکسیبدرفتاریمیشودیاحقشضایع
میگردد،محبتخدارابهاونشاندهیدوبهکمکش
به شده حاضر که باشید کسی تنها شما شاید بشتابید.
بابیانصافی چنینکسیکمککند.واگرباخودتان
رفتارشد،آنگاهکهخداکسیچون»عبدملک«راسر

راهتانقرارمیدهد،حتمًاازاوتشکرکنید.



19پادشاهگفت:»منمیترسمتسلیمشوم،چونممكناستبابلیهامرابه
دستیهودیانطرفدارخود،بسپارند.آنگاهمعلومنیستچهبالییبرسرم

خواهندآورد.«
استدعامیكنم بهآنهانخواهندسپرد. بدانكهتورا 20جوابدادم:»یقین

كهازكالمخداونداطاعتنمایی.اینبهنفعتوست،چونكشتهنخواهی
نشانداد22كه بهمن نخواهیتسلیمشوی،خداونددررؤیا اگر 21اما شد.
تمامزنانیكهدركاخسلطنتیباقیماندهاند،بهدستفرماندهانسپاهبابل
خواهندافتاد.هنگامیكهایشانازكاخبیرونبردهمیشوند،خواهندگفت:
»دوستاننزدیکپادشاهبهاوخیانتكردهاندودرسختیهااورابحالخود
رهانمودهاند!«23تمامزنانوفرزندانتبدستبابلیهاخواهندافتادوخودنیز
موفقبهفرارنخواهیشدودرچنگپادشاهبابلگرفتارخواهیگشتواین

شهردرآتشخواهدسوخت!«
24صدقیاگفت:»مواظبباشكسیازگفتگویمااطالعپیدانكندتاخطری

توصحبت با شوندكه باخبر درباریان 25هنگامیكه نباشد! جانت متوجه
كردهام،تورابهمرگتهدیدخواهندنمودتاازموضوعگفتگویماآگاهی
یابند؛26ولیبهایشانفقطبگوكهبهپادشاهالتماسكردمكهمرابهسیاهچال

خانةیوناتانبازنگرداند،چوندرآنجاخواهممرد!«
27همانطورهمشد.طولینكشیدكهتمامبزرگان،نزدمنآمدندوپرسیدند
كهباپادشاهچهگفتگوییداشتهام.مننیزهمانگونهكهپادشاهگفتهبود،به
آنهاجوابدادم.ایشانهمنتوانستندكاردیگریبكنند،زیراكسیسخنانمن
وپادشاهرانشنیدهبود.28بهاینترتیبتاروزیكهاورشلیمبهدستبابلیها

افتاد،درزندانقصرپادشاهماندم.

نبوکدنصراورشلیمراتصرفمیکند

درماهدهمازنهمینسالسلطنتصدقیا،پادشاهیهودا،نبوكدنصر،39
بهاورشلیمحملهكرده، باردیگر باتمامسپاهخود بابل، پادشاه
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38:27بزرگاندرباردرپیاطالعاتیدقیقبودند،اما 
نهدرپیحقایقالهی.آنهامیخواستندازایناطالعات
برضدخدا،نبیاش،وپادشاهاستفادهکنند،اماارمیافقط
آنچهراکهپادشاهبهاودستوردادهبودبهبزرگاندربار
مردمخودداری به ازگفتنحقایقخدا نباید ما گفت.
کنیم،امابایدازدادناطالعاتیکهباعثمیشودقومخدا

بهگناهبیفتندومجازاتشوند،خودداریورزیم.
39:1ببدراینفصلبهطورخالصهمیخوانیمکهچطور
اورشلیمتصرفشد،وارمیاوعبدملکرهایییافتند.این

وقایعثابتکردکهتمامپیشگوییهایارمیادرستبوده
است)همچنینر.ش.به2پادشاهان25؛2تواریخ36(.

39:1صدقیا،پسریوشیایپادشاهوآخرینپادشاهیهودا،
بهمدت11سالیعنیازسال597تا586ق.م.سلطنت
یهویاکیم، و یهوآحاز صدقیا، بزرگتر برادر دو کرد.
اوحکومتکردند. از پیش یهویاکین، برادرزادهاش و
نبوکدنصرپسازآنکهیهویاکینرابهبابلتبعیدکرد،
به را او نام و پادشاهیگماشت به را ساله متانیای21
صدقیاتغییرداد.صدقیاکمیبعدعلیهنبوکدنصرشورید.



آنرامحاصرهنمود.2درروزنهمماهچهارم،ازسالیازدهمسلطنتصدقیا،
بابلیهادیوارشهرراخرابكرده،بهداخلرخنهنمودندوشهرراتصرف
كردند.3سپستمامفرماندهانسپاهبابلداخلشهرشدندوپیروزمندانهكنار
»دروازةوسطی«نشستند.درمیانآنهانرجلشراصر،سمجرنبو،سرسكیمو

نرجلشراصر)مشاورپادشاهبابل(،بهچشممیخوردند.
4وقتیصدقیایپادشاهولشكریانشدیدندكهشهرسقوطكرده،شبانهاز
دروازهایكهبیندودیوارپشتباغكاخسلطنتیبود،فراركردندوبسوی
درةاردنرفتند.5ولیبابلیها،پادشاهراتعقیبكردندواورادردشتاریحا
گرفتندوبهحضورنبوكدنصر،پادشاهبابلآوردند.اودرشهرربلهواقعدر
خاکحماتمستقرشدهبود.درآنجااوحكممجازاتصدقیاراصادركرد.
6پادشاهبابلدستوردادفرزندانصدقیاومقاماتیهودارادربرابرچشماناو
اعدامكنند.7سپسامركردكهچشمانصدقیاراازحدقهدرآورندواورابا

زنجیرببندندوبهبابلببرند.
8دراینضمن،بابلیهاشهروكاخسلطنتیرابهآتشكشیدندودیوارشهر
باقیماندةجمعیت بابل، نبوزرادانفرماندةسپاه راخرابكردند.9بهدستور
فرستادند؛ بابل به بودند، آورده پناه او به كه را كسانی تمام و اورشلیم
10ولیفقیرانراكهچیزینداشتنددرسرزمینیهوداباقیگذاشتندومزرعه

وتاكستانبهایشاندادند.
و پیداكند مرا بودكه داده دستور نبوزرادان به نبوكدنصر 11و12درضمن
سفارشكردهبودكهازمنبخوبیمواظبتنمایدوهرچهمیخواهم،در
رئیس نبوشزبان و بابل سپاه فرماندة نبوزرادان، 13و14پس بگذارد. اختیارم
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نبوکدنصرنیزاورااسیرکرد،دوپسرشرامقابلچشمان 
اوکشت،وخوداورانیزکورکردوبهبابلفرستاد.
صدقیامدتیبعددربابلمرد)ر.ش.به2پادشاهان24؛

2تواریخ36؛وارمیا52(.
39:10بابلدرقبالسرزمینهاییکهتصرفمیکرد،
سیاستخارجیزیرکانهایداشت.بابلیهاثروتمندانو
قدرتمندانراتبعیدمیکردندوفقطافرادفقیروبیبضاعت
این به را امور اداره وقت آن و میگذاشتند، باقی را
بازماندگانفقیرمیسپردند.بدینترتیبکاریمیکردند
کهآنانازفاتحینخودممنونباشند.اینسیاستآنان
باعثمیشدخیالشانازبابتشورشدرمتصرفاتآسوده
سلطهشان تحت افراد که بودند کاریکرده زیرا باشد،
چنانبهآنهاوفادارودرعینحالچنانضعیفومسکین

باشندکههرگزفکرشورشبهسرراهندهند.
39:11و12خدابهارمیاوعدهدادهبودکهدرمشکالت

برای بابلیهایخرافاتیکه .)8:1( محافظتکند او از
تصور بودند، قائل زیادی احترام فالبینان و جادوگران
کردندارمیافردیغیبگواست.وازآنجاکههموطنان
خوِدارمیااورازندانیکردهبودند،گمانبردندبهملت
بیشک آنان است. آنها طرفدار و کرده خیانت خود
میدانستندکهاومدامبهپادشاهیهوداتوصیهکردهبود
تسلیمبابلشود،وپیروزیبابلرانیزپیشگوییکرده
بود.بههمینجهت،بابلیهاارمیاراآزادکردندوازاو

محافظتبهعملآوردند.
باسرنوشتصدقیافرق ارمیاچقدر 39:14سرنوشت
ارمیا افتاد. زندان به صدقیا اما شد، آزاد ارمیا داشت.
بهواسطهایمانشنجاتیافت،اماصدقیابهخاطرترسش
هالکشد.باارمیاباعزتواحترامرفتارشد،اماباصدقیا
بسیارتحقیرآمیز.ارمیابهفکرمردمبود،اماصدقیاتنها

بهفکرجانخودش.



دستور مقاماتطبق سایر و پادشاه مشاور نرجلشراصر، و خواجهسرایان
پادشاه،سربازانیبهزندانفرستادندتامراببرندوبهجدلیا)پسراخیقام،نوة
شافان(بسپارندتامرابهخانةخودببرد.بهاینترتیبمنبهمیانقومخود

كهدرآنسرزمینباقیماندهبودند،بازگشتم.
15پیشازحملةبابلیها،زمانیكهمنهنوزدرزندانبودم،خداونداینپیغام

رابهمنداد:
16»بهسراغعبدملکحبشیبفرستوبهاوبگوكهخداوندقادرمتعال،خدای
اسرائیلچنینمیفرماید:»بالهاییراكهقباًلگفتهبودم،بزودیبرسراین
شهرخواهمآورد،وتونیزشاهدآنخواهیبود.17ولیتوراازمهلكهنجات
خواهمدادوبهدستكسانیكهازایشانمیترسی،كشتهنخواهیشد.18به
پاسایمانواعتمادیكهنسبتبهمنداری،جانتراحفظمیكنموتورا

دراماننگهخواهمداشت.«

ارمیادرسرزمیِنتحتاشغالباقیمیماند

اسیراناورشلیمویهوداكهبهبابلبردهمیشدند،درراهبهرامه40
رسیدند.مننیزدرمیانایشانبودم؛ولیدرآنجانبوزرادانفرماندة

سپاهبابلزنجیرهایمراگشودوآزادمكرد.
2اومرافراخواندوگفت:»خداوند،خدایتوگفتهبودكهاینسرزمینرا
ویرانخواهدنمود؛3واكنوناوقولخودراعملیكردهاست.تماماینبالیا
بدینسبباستكهشمانسبتبهاوگناهكردهایدواورااطاعتننمودهاید.
4حال،منزنجیرهایترامیگشایموآزادتمیكنم.اگرمیخواهیبامن

بهبابلبیایی،ترتیبیمیدهمكهازتوبخوبیمراقبتبعملآید؛ولیاگر
به توست، روی پیش سرزمین این تمام ندارد؛ اشكالی بیایی، نمیخواهی
هرجاییكهدوستداری،برو.5امااگرقصدداریبمانی،نزدجدلیا)پسر
بروو یهوداساختهاست، اوراحاكم بابل پادشاه نوةشافان(،كه اخیقام،
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39:17و18عبدملکجانشرابهخاطرنجاتارمیا،نبی 
خدا،بهخطرانداخت.خدانیزوقتیاورشلیمبهتصرف
بابلیهارهانید.خدا ازچنگ را بابلدرآمد،عبدملک

برایکسانیکهبهاووفادارندپاداشویژهایدارد.
فصلهای40-45اینششفصلبهوقایعپسازسقوط

اورشلیمبهدستبابلمیپردازد.
40:2و3فرماندهسپاهبابلبااینکهخدارانمیشناخت،
اذعانداشتکهاینپیروزیراخدابهبابلیهادادهاست.
خدایی که میدارند اذعان مردم گاه که است عجیب
نیستندشخصًااو بازحاضر اما هستومعجزهمیکند،

رابپذیرند.شناختخدافقطداشتنیکسلسلهاطالعات
دربارهاونیست.بنابراینیقینحاصلکنیدکهشخصًااو

رامیشناسید.
40:4ارمیاآزادبودبههرجاکهدوستداشتبرود.او
میتوانستدربابلازرفاهوقدرتزیادیبرخوردارشود.
امادریهوداکماکانباسختیهاروبروبود.دربابلمورد
لطفبابلیهاقرارمیگرفت،اماموردنفرتتبعیدیهای
الاقل اما میماند، باقی مطرود و فقیر یهودا در یهودا؛
باقیماندهبودندمیفهمیدندکهاو معدودیهودیانیکه
خائننبودهاست.بهاینجهتارمیابهیهودابازگشت.



درمیانبقیةقومكهجدلیابرایشانحكومتمیكند،بمان.بهرحال،مختار
هستی.درهرجاكهمیخواهی،ساكنشو!«

سپسمقداریخوراکوپولبهمندادومراآزادكرد.6پسبهشهرمصفه
بودند،ساكن مانده باقی بقیةقومكهدریهودا میان نزدجدلیاآمدمودر

شدم.
7دراینمیان،بعضیازسردارانلشكروسربازانشانهنوزتسلیمبابلیهانشده
بودندودرصحرابسرمیبردند.ولیوقتیشنیدندكهجدلیاازطرفپادشاه
بابل،سرپرستبازماندگانوفقرایسرزمینشدهاست،8برایدیدنجدلیا
بهمصفهآمدند.اینافرادعبارتبودنداز:اسماعیل)پسرنتنیا(،یوحانانو
یوناتان)پسرانقاریح(،سرایا)پسرتنحومت(،پسرانعیفای)اهلنطوفات(،
یزنیا)پسرمعكاتی(،وسربازانایشان.9جدلیاآنهارامطمئنساخته،گفت:
به بمانید، ماند.همینجا امانخواهید و امن بشوید،در بابلیها تسلیم »اگر
پادشاهبابلخدمتكنیدتاهمهچیزبهخیروصالحتانشود.10مندرمصفه
میمانمتابهبابلیهاكهبرایرسیدگیبهاموراینسرزمینمیآیند،پاسخگو
باشم؛ولیشمادرهرشهریكهمیخواهید،میتوانیدساكنشویدوزمین
راآبادكنیدوبهجمعآوریوذخیرهكردنمیوه،شرابوروغنمشغول

شوید.«
11یهودیانینیزكهبهموآب،عمون،ادوموآبادیهایاطرافگریختهبودند،
شنیدندكههنوزعدهایدریهوداباقیماندهاندوجدلیافرماندارسرزمینشده
است.12بنابراینازتماماینسرزمینهابهیهودابازگشتندودرمصفهنزد
جدلیاسكونتگزیدندوبهكشتوزرعپرداختندومحصولفراوانجمع

كردند.
13و14پسازمدتی،یوحانان)پسرقاریح(وسایرسردارانلشكركهتسلیمبابلیها
نشدهبودند،بهمصفهآمدندوبهجدلیااطالعدادندكهبعلیس،پادشاهعمونیها،
اسماعیل)پسرنتنیا(رامأموركردهتااورابكشد.ولیجدلیاگفتةآنهارا
باورنكرد.15یوحانانمحرمانهبهجدلیاگفت:»اجازهبدهكهبرومواسماعیل
رابكشم.هیچكسهمازماجراباخبرنخواهدشد.چرابگذاریماوتورابكشد؟
هیچفكركردهایدرآنصورتبرسریهودیانیكهبهاینجابازگشتهاند،چه

خواهدآمد؟همهپراكندهخواهندشدوازبینخواهندرفت.«
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40:13و14جدلیا،حاکمیهوداکهازسویبابلتعیین 
مورد در که هشدارهایی به حماقت روی از بود، شده
سوءقصدبهجانشبهاودادهشداعتنایینکرد.اسماعیل
بودکه اینخشمگین از بود،شاید داود ازخاندان که

چرااورارهبرنکردهاند.اینوضعازخیلیجهاتشبیه
هنگامیکه نحمیا و عزرا استکه سیاسیای وضعیت
برایبازسازیمعبدوشهربهاورشلیمبازگشتند،باآن

روبروشدند.



16ولیجدلیاگفت:»منبهتواجازهنمیدهمچنینكاریبكنی؛آنچهدربارة
اسماعیلمیگوییحقیقتندارد.«

جدلیاکشتهمیشود

امادرماههفتم،اسماعیل)پسرنتنیا،نوةالیشاماع(كهازخاندان41
سلطنتیویكیازمقاماتبلندپایهپادشاهبود،بههمراهدهنفربه
مصفهنزدجدلیاآمد.هنگامیكهباهمغذامیخوردند،2ناگهاناسماعیلو
همراهانش،شمشیرهایشانراكشیدندوبرجدلیاحملهورشده،اوراكشتند.
3سپسبیرونرفتندوتمامسربازانیهودیوبابلیراكهدرمصفهباجدلیا

بودند،قتلعامكردند.
4روزبعد،پیشازآنكهخبراینماجراپخششود،5هشتادنفرازشهرهای
شكیم،شیلوهوسامرهازنزدیكیمصفهعبورمیكردندوبهرسمعزاداری،با
ریشتراشیده،لباسهایدریدهوصورتخراشیده،باهدیهوبخوربهخانة
خداوندمیرفتند.6اسماعیلدرحالیكهزارزارمیگریست،برایاستقبالآنها
ازشهربیرونرفت.وقتیبهایشانرسید،گفت:»بیاییدوببینیدچهبرسر

جدلیاآمدهاست!«
و كشتند نیز را آنها همدستانش و اسماعیل شدند، شهر وارد همه 7وقتی
جنازههایشانرادرگودالانداختند.8ولیدرآنگروه،دهنفربودندكهبه
اسماعیلقولدادندكهاگرآنهارانكشد،بروندوهرچهگندم،جو،روغنو
عسلپنهانكردهاند،برایشبیاورند.پسآندهنفررانكشتند.9گودالیكه
اسماعیلجنازةمقتولینرادرآنانداختهمانگودالیاستكهآسایپادشاه،
بههنگامبنایبرجوبارویمصفهدرزمانجنگبابعشا،پادشاهاسرائیل،حفر
نمودهبود.10درضمناسماعیل،دخترانپادشاهوبازماندگانقومراكهدرمصفه
بودندونبوزرادانفرماندةگاردپادشاهبابل،ایشانرابهدستجدلیاسپردهبود،

اسیركردوهمهراباخودبرداشتوبسویسرزمینعمونیهابراهافتاد.
11ولییوحانان)پسرقاریح(وسایرسردارانلشكروقتیازجنایتاسماعیل
آگاهییافتند،12باتمامنفراتخودبهتعقیباوپرداختندتااورابكشند.
آنهادرنزدیكیبركةبزرگواقعدرجبعونبهاورسیدند.13و14اشخاصیكه
دراسارتاسماعیلبودند،وقتییوحانانوهمراهاناورادیدند،ازخوشحالی

فریادبرآوردندوبسویآنهادویدند.
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41:4-9این80نفرازسهشهرحکومتشمالیآمده 
احتمااًل اسماعیل کنند. عبادت اورشلیم در تا بودند
داشتند، خود با که غذایی و پول بهخاطر را آنها

و قانونی، نه و داشت پادشاهی نه که یهودا کشت.
نداشتند،سختدچارهرج ایمان بهخدا نیز مردمآن

ومرجبود.



15دراینگیروداراسماعیلباهشتنفرازهمدستانشموفقشدبهسرزمین
عمونیهابگریزد.

16و17و18یوحانانوافرادشبالفاصلههمةسربازان،زنان،بچههاوخواجهسرایانی
راكهنجاتدادهبودند،برداشتندوازآنمحلبهدهكدةجیروتكمهامدر
نزدیكیبیتلحمرفتند،تاازآنجاازترسبابلیهابهمصربگریزند،زیراجدلیا،

فرماندارپادشاهبابل،بهدستاسماعیلكشتهشدهبود.

خدادرموردرفتنبهمصرهشدارمیدهد

آنگاهیوحانانوعزریا)پسرهوشعیا(وسایرسردارانلشكرو42
تماممردم،ازكوچکتابزرگ،نزدمنآمدند2وگفتند:»التماس
میكنیمبرایمادعاكن،چونهمانگونهكهمیبینی،ازآنقومبزرگفقط
عدةكمیباقیماندهایم.3ازخداوند،خدایخودتدرخواستنماتابهمانشان

دهدچهكنیموبهكجابرویم.«
4جوابدادم:»بسیارخوب،منطبقدرخواستشما،بهحضورخداوند،خدای

شمادعاخواهمكردوهرچهبفرماید،بهشماخواهمگفتوچیزیراپنهان
نخواهمنمود!«

5آنهاگفتند:»لعنتخداوندبرمااگرهرچهاوبگوید،اطاعتنكنیم،6چه
طبقدلخواهماباشد،چهنباشد!ماخداوند،خدایخودراكهتورابهحضور
اومیفرستیم،اطاعتخواهیمنمود،زیرااگرمطیعدستوراتاوباشیم،همه

چیزبرایمابهخیروخوبیتمامخواهدشد.«
7دهروزبعد،خداوندبهدعایمنجوابداد.8مننیزیوحانانوسایرسرداران
ایشانگفتم: به 9و فراخواندم تاكوچک بزرگ از را قوم تمام و لشكر
»درخواستشمارابهدرگاهخداوند،خدایاسرائیلبردمواودرپاسخ،چنین
فرمود:10»دراینسرزمینبمانید.اگربمانید،شمارااستواروبرقرارخواهم
ساختودیگرشمارامنهدموپراكندهنخواهمكرد،چونازبالییكهبر
سرتانآوردم،بسیارغمگینشدهام.11دیگرازپادشاهبابلنترسید،چونمن
باشماهستمتاشمارانجاتدهموازدستاوبرهانم.12منازرویرحمت
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در  مصر بهسوی همراهانش و یوحانان  41:16و17
جنوب سمِت به جیحون مقصد به آنان بودند. حرکت
نزدیکی در واقع کمهام در نخست راه، در و رفتند
- )6-1:42( ارمیا با آنها دیدار توقفکردند. بیتلحم
خودفریبی یک گفت- آنها به بعدًا ارمیا که همانطور

بیشنبود)20:42(.
42:5و6یوحانانوهمراهانشدرواقعحکملعنتخود

اینمحکومیت تنهادرمورد ارمیا و راصادرکردند،
هدایت که است غمانگیزی اشتباه داد. توضیح بیشتر
نداشته را آن از اطاعت قصد اما شویم، جویا را خدا
در که نخواهید چیزی خدا از هرگز بنابراین باشیم.
قلبخودمیدانیدچنینچیزینمیخواهید.دعانکردن
نمیتوان را خدا زیرا فریبکارانه. دعای از است بهتر

فریبداد.



خود،كاریخواهمكردكهاوبرشمانظرلطفداشتهباشدواجازهدهدكه
درسرزمینخودباقیبمانید.«

13و14»ولیاگرخداوندرااطاعتنكنیدونخواهیددراینسرزمینبمانید،و
برایرفتنبهمصرپافشارینمایید،بهاینامیدكهبتوانیددرآنجاازجنگ،
گرسنگیوترسوهراسدرامانباشید،15دراینصورت،ایبازماندگان
یهودا،خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلبهشماچنینمیفرماید:»اگراصرار
داریدكهبهمصربروید،16جنگوقحطیایكهازآنمیترسید،درآنجا
سرنوشت 17این رفت. خواهید بین از همانجا در و شد خواهد دامنگیرتان
كسانیاستكهاصراردارندبهمصربروندودرآنجابمانند؛بلی،شماهمگی
دراثرجنگ،گرسنگیوبیماریخواهیدمردوهیچیکازشماازبالیی
كهدرآنجابرسرتانخواهمآورد،جانسالمبدرنخواهدبرد.18همانگونه
كهآتشخشموغضبمنبرسراهالیاورشلیمریخت،بمحضاینكهوارد
انزجارقرار مصرشوید،برسرشمانیزخواهدریخت.شماموردنفرتو
خواهیدگرفتوبهشمانفرینوناسزاخواهندگفتودیگرهرگزوطنتان

رانخواهیددید.«
19درپایانگفتم:»خداوندبهشماگفتهاستكهبهمصرنرویدومنهم
هشدارالزمرابهشمادادم.20پسبدانیدكهاگربهمصربرویداشتباهبزرگی
مرتكبمیشوید.شماازمنخواستیدتابرایتاندعاكنموگفتیدكههر
چهخداوندبگویداطاعتخواهیدكرد.21امروزآنچهخداوندفرمود،كلمه
بهكلمهبهشماگفتهام،ولیشمااطاعتنمیكنید.22حالكهاصرارداریدبه
مصربروید،یقینبدانیدكهدرآنجادراثرجنگوقحطیوبیماریخواهید

مرد.«

مردمحاضرنیستندایمانبیاورند

بهآنهااعالمنمودم،2و3عزریا43 وقتیپیغامخداوندرابطوركامل
)پسرهوشعیا(ویوحانان)پسرقاریح(وسایراشخاصخودپسند
گفتند:»تودروغمیگویی!خداوند،خدایمابهتونگفتهاستكهمابهمصر
نرویم!باروک)پسرنیریا(برضدماتوطئهچیدهوبهتوگفتهاستكهاین
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ارمیا  نزد کوچکش گروه و یوحانان  43:3-1
صرفًا بلکه شوند، جویا را خدا هدایت تا بودند نیامده
میخواستندخدانقشهشانراتأییدکند.اینمشکلیاست
کهمانیزاغلبدرزندگیخودباآنمواجهایم:بهجای
آنکهازخداهدایتبخواهیم،تنهامیخواهیماوبرآنچه

نقشهکشیدن زند. تأیید ُمهر است ما کهخواستهخود
فایدهاینداردمگراینکهحاضرباشیمخدانقشههاییرا
کهمیکشیمتغییردهد.ودعاکردننیزبیفایدهاست
ما دعای به خدا که را جوابی باشیم حاضر آنکه مگر

میدهد،بپذیریم.



مطالبرابگوییتامااینجابمانیموبابلیهامارابكشندیامثلبردهبهبابل
ببرند.«

4پسیوحانانوسردارانلشكروسایرمردمنخواستنددستورخداوندرااطاعت
كنندودریهودابمانند.5همةایشان،حتیتمامكسانیكهبهسرزمینهای
نزدیکفراركردهوبعدبازگشتهبودند،بایوحانانوسردارانلشكرعازم
پادشاهو نیزدختران اینگروه،مردان،زنان،كودكانو مصرشدند.6در
تمامكسانیكهنبوزرادان،فرماندةسپاهبابل،بهدستجدلیاسپردهبود،دیده
میشدند؛ایشانحتیمنوباروکرابهزورباخودبردند.7بهاینترتیب
بهمصررسیدیموواردشهرتحفنحیسشدیم.بهاینترتیبآنهاازدستور

خداوندسرپیچیكردند.
8آنگاهدرتحفنحیسباردیگرخداوندبامنسخنگفتوفرمود:

9»مردانیهوداراجمعكنودربرابرچشمانایشان،سنگهایبزرگیبگیرو
درسنگفرشمحوطهمشرفبردروازةقصرپادشاهمصردرتحفنحیسپنهان
كن،10وبهمردانیهودابگوكهمنخداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلبندة
خود،نبوكدنصر،پادشاهبابلرابهمصرخواهمآورد،واوتختسلطنتخود
رارویهمینسنگهاییكهدراینجاپنهانشدهاند،برقرارخواهدساختو
سایبانشاهانهاشرارویآنهابرخواهدافراشت.11اومملكتمصرراویران
خواهدساختوآنانیراكهمحكومبهمرگند،خواهدكشت،آنانیراكه
محكومبهتبعیدند،بهاسیریخواهدبردوآنانیراكهبایدباشمشیركشته
شوند،ازدمشمشیرخواهدگذراند.12همچنینبتخانههایمصررابهآتش
خواهدكشید،وبتهارایاخواهدسوزاندویاباخودبهغنیمتخواهدبرد.
همانگونهكهچوپانككهایلباسخودرایکبهیکبرمیچیند،نبوكدنصر
هممصرراتمامغارتخواهدكردوپیروزمندانهآنجاراترکخواهدگفت.
13اوبتهایشهربیتشمسراخواهدشكستوبتخانههایمصرراخواهد

سوزاند.«
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43:6مردمکهمیترسیدندازدستورخدااطاعتکنند،
عازممصرشدندوحتیارمیارانیزمجبورکردندهمراهشان
برود.)آنهافکرمیکردندشایداگرارمیاهمراهشانباشد،
ازمجازاتخدادرامانخواهندبود.(ارمیا40سالبهعنوان
واقعیت به سخنانش از بسیاری بود، کرده خدمت نبی
پیوستهبود،وپیشنهاِدزندگیراحتدربابلراردکرده،
اینحال، با بود. مانده محبوبخود قوم نزد درعوض
مردمکماکانتوصیهاورانپذیرفتند.واکنِششنوندگانما

لزومًامعیارمناسبیبرایسنجشمیزانموفقیتمانیست.
ارمیاهرآنچهراکهخدامیخواستانجاممیداد،اماخدا
اوراخواندهبودتاپیغامشرابهگوشمردمیسرسخت

وگردنکشبرساند.
43:11نبوکدنصردرسالهای568تا567ق.مبهمصر
حملهکرد.مصرنیزمانندیهوداعلیهاوطغیانکرد،اما
خیلیزودمغلوبشد.بدینترتیبعمرامپراطوریعظیمی

کهیهوداآنهمهبدانامیدبستهبودنیزبهپایانآمد!



مجازاتخدابهخاطربتپرستی

خداوندقادرمتعال،خدایبنیاسرائیلدربارةتمامیهودیانیكهدر44
شمالمصرزندگیمیكردند،یعنیدرشهرهایمجدل،تحفنحیس،
چنین من به بودند، ساكن مصر جنوب سراسر در كه آنهایی و ممفیس،

فرمود:
»شمادیدیدكهمنبااورشلیموسایرشهرهاییهوداچهكردم!حتیامروز
همویرانوخالیازسكنههستند،3چونساكنینآنهاخدایانبیگانهایرا
شرارتها این با و اجدادشان، نه و میشناختند نهخودشان كه میپرستیدند
را انبیاء اینكهمنهموارهخدمتگزارانخود، 4با خشممراشعلهورساختند.
میفرستادمتاایشانراازاینكارهاینفرتانگیزمنعكنند،5ولیآنهاگوش
ادامه بتها پرستش به بلكه نمیكشیدند، گناهانخوددست از و نمیدادند
میدادند.6بههمینجهت،خشموغضبمنهمانندآتشبرشهرهاییهودا
امروزمیبینید،همهجارا اورشلیمفرودآمدوهمانطوركه وكوچههای

ویرانساختهاست.
7»پسحالچراتیشهبهریشةخودمیزنید؟چراكاریمیكنیدكههمگی
ازمردوزن،طفلونوزاد،ازبینبروید،وكسیازشماباقینماند؟8چون
و آتشخشم آنها، برای بخور سوزاندن و بتها پرستیدن با مصر در شما
غضبمراشعلهورمیسازید،وبااینكارهامراوادارمیكنیدكهشمارا
بكلینابودكنموموردلعنتونفرتهمةقومهایرویزمینقراردهم.
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44:1خدااینپیغامرادرسال580ق.مودرشرایطی
این بود. مصر در میلش برخالف وی که داد ارمیا به
پیغامیکیادآوریبودبرایمردمتابدانندکهگناهان
خودشانباعثشدهسرزمینشانویرانشود.ارمیابهآنها
به )9:42و10و11( خدا گفته برخالف چون که گفت
مصرگریختهاند،دیگرهرگزبهیهودابازنخواهندگشت.
نتیجه که ویرانی آنهمه از نخواستند هم باز مردم اما

گناهانشانبود،درسعبرتبگیرند.
مردم این میزنید؟« خود ریشه به تیشه »چرا  44:7
خودرالعنتمیکردند)5:42و6(،امابازحاضرنبودند
شدت به آنها کنند. توجه خدا روشن هدایتهای به
ازبابلیهامیترسیدند،وحالآنکهاگرخودراتسلیم
بنابراین میشد. خوشرفتاری آنها با میکردند، آنان
تیشه زدند. رقم را خود نابودی خود بهدست یهودیان
ورطه به خود دست با را خود و زدن خود ریشه به
نابودیانداختن-خواهازطریقتصمیماتغلط،عادات
خطرناک،ویانااطاعتیازخدا-بسیازنابودشدنبه

هیچ ریشهخودزدن به تیشه است. بدتر دستدشمن
افتخاریندارد.

فراربهمصر
قـتل از پس یهــودا
دستخــــوش جدلــیا
ناآرامـیواغتشــاش
شد،وازاینرومردم
بهارمیارویآوردند
راهنمــایی او از و
نیز ارمــیا خواستند.
که گفت آنها به
چیست: خــدا پاسخ
خود سرزمین »در
رهبران اما بمانید.«
قومنااطاعتیکردندو
بهمصررفتندوارمیا
خود با بهزور هم را
بردند.ارمیاگفتکه
در جانشان مصر در

خطرخواهدبود.
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9آیاگناهانپدرانخودرافراموشكردهاید؟آیاگناهانیراكهپادشاهان
وملكههایتان،خودشماوزنانتاندریهوداواورشلیممرتكبشدهاید،از
یادبردهاید؟10حتیتااینلحظهنیز،هیچكسازكردةخودپشیماننشدهو
هیچكسنخواستهنزدمنبازگرددوازدستوراتیكهبهشماوپدرانشما

دادهام،پیروینماید.
11»ازاینرومن،خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلارادهكردهامهمةشمارا
نابودكنم،12وباقیماندةمردمیهودارانیزكهتصمیمدارندمانندشمابهمصر
بیایند،ازبینببرم.دراینجاآنهاخواروذلیل،ملعونومنفورخواهندگردید

ودراثرجنگوقحطیهمهازخردوبزرگهالکخواهندشد.
13»همانگونهكهایشانرادراورشلیمباجنگ،قحطیومرضمجازاتكردم،
درمصرنیزهمانطورمجازاتخواهمنمود.14ازاهالییهوداكهدرمصرسكونت
آنها از هیچیک فراری، چند بجز ماند؛ نخواهد باقی زنده گزیدهاند،كسی

نخواهندتوانستبهیهودابازگردندبهجاییكهاینقدرمشتاقشهستند!«
15آنگاهتماممردانیكهمیدانستندهمسرانشانبرایبتهابخورمیسوزانند،و
زنانحاضردرآنجاوگروهبزرگیازیهودیانساكنجنوبمصر،چنینجواب

دادند:
16»مابهدروغهایتوكهادعامیكنیپیغامخداونداست،گوشنخواهیمداد!
17ماهرچهدوستداشتهباشیم،خواهیمكرد.برایملكةآسمانبخورخواهیم
سوزاندوبرایشقربانیخواهیمكرد،همانگونهكهخودواجدادمان،پادشاهان
وبزرگانمان،قباًلدرشهرهاییهوداودركوچههایاورشلیماینكارراانجام
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44:9و10وقتیدرسیراازیادمیبریمیانمیخواهیم
ازآنعبرتبگیریم،درواقعاینخطروجودداردکه
دوبارههماناشتباهاتگذشتهراتکرارکنیم.مردِمیهودا
نیزباهمینمشکلمواجهبودند.آنانگناهاِنگذشتهشان
راازیادبردهبودندودرنتیجهدوبارههمانگناهانرا
را خود آتی ترتیبشکست بدین و میکردند، تکرار
حتمیمیساختند.گذشتهتانبرایشمادرحکممکتب
تجربهاست.بنابرایناجازهدهیداشتباهاتگذشتهتانشما

رابهراهخداهدایتکند.
44:14فقطکسانیکهازرفتنبهمصرپشیمانمیشدند
خالصی مجازات از میگشتند، باز خود سرزمین به و
را نگرششان ازمردممیخواستکههم مییافتند.خدا
تغییردهندوهماعمالورفتارشانرا.خداهمیشهراهی
پیشرویماباقیمیگذارد،حتیوقتیکهخودراچنان
گرفتارمیسازیمکهظاهرًادیگرهیچراهگریزینباشد.
وطریقخالصیهموارهیکساناست:)1(بپذیریمکه

گناهآلود راههای از )2( کردهایم، طغیان خدا برابر در
خوددستبرداریم،و)3(بخواهیممطابقآنچهخدادر

کالمشدستوردادهاستزندگیکنیم.
44:16-18هرچهبیشترازخدادورشویم،افکارمانآشفته
منجالب در رفتن فرو با اسرائیلیها میشود. پریشانتر و
بتپرستی،هماناندکحیاِتروحانیرانیزکهبههنگام
عزیمتبهمصرداشتندازدستدادند)برایکسباطالعات
بیشتردرباره»ملکهآسمان«نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوط
قدری مصر به فرار با مردم بتپرستی عادات به18:7(.
تغییرکردوآنانحالبیتوجهیبهبتهایشانرامسبب
اصلیمشکالتشانمیدانستند.اماواقعیتاینبودکهتمام
مشکالتشاندراصلنتیجههمینبتپرستیشانبود.مردم
حاضرنبودندبهریشهاصلیمشکالتخودکههمانادوری
ازخداوپشتکردنبههدایتهایاوبود،پیببرند.بنابراین
وقتیمصیبتهاباعثمیشوددرزندگیخودتجدیدنظر
کنید،بهدستورهایخدابرایزندگیتانبیشترتوجهنمایید.



میدادیم.درآنزمانخوراکبهاندازهكافیداشتیم،خوشبختبودیمودچار
هیچبالیینمیشدیم!18ولیازروزیكهازبخورسوزاندنوپرستشملكةآسمان

دستكشیدیم،بدبختشدهایمودراثرجنگوقحطیازبینمیرویم.«
19زناننیزچنینگفتند:»آیاخیالمیكنیمابدوناطالعوكمکشوهرانمان
ملكةآسمانرامیپرستیدیموهدایاینوشیدنی،تقدیمشمیكردیموبرای

اونانهایشیرینیباتصویرخودشمیپختیم؟«
20پسبهتماممردانوزنانیكهاینجوابرابهمندادند،گفتم:

21»آیاتصورمیكنیدخداوندنمیدانستكهشماواجدادتان،پادشاهانو
بزرگانتان،وتماممردمدرشهرهاییهوداوكوچههایاورشلیم،برایبتها
بخورمیسوزاندید؟بلی،اومیدانست،22ولیچوندیگرنمیتوانستبیش
ازاینكارهایزشتشماراتحملكند،سرزمینتانراویرانوملعونكرد،
بطوریكهتابهامروزخالیازسكنهماندهاست.23بهایندلیلتماماینبالها
برسرشماآمدهكهبرایبتهابخورمیسوزانیدیدونسبتبهخداوندگناه

میكردیدونمیخواستیداورااطاعتكنید.«
24سخنانخودراخطاببهقوممخصوصًابهزنان،ادامهدادموتوجهآنهارا
بهكالمخداوندجلبكرده،گفتمكه25خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل
چنینمیفرماید:»شماوزنانتانگفتهایدكههرگزازپیرویوپرستشملكة
بااعمالورفتارتانثابتكردهاید. اینرا آسماندستنخواهیدكشیدو
بسیارخوب،پسبهقولوقرارونذرتانوفاكنید!26ولیایاهالییهوداكه
درمصرساكنهستید،بهآنچهمیگویم،گوشكنید!منبهنامپرشكوهخود
قسمخوردهامكهازاینپسهرگزبهدعایشماتوجهینكنموبهدرخواست
كمکشمااعتناییننمایم.27منهمیشهمراقبشماخواهمبود،امانهبرای
خوبیكردن!ترتیبیخواهمدادكهبدیوبالبرسرتاننازلشودودراثر

جنگوقحطینابودشویدوازبینبروید.
28»فقطعدةكمیازمرگرهایییافته،ازمصربهیهودامراجعتخواهندكرد.
آنگاهآنانیكهزندهماندهباشند،خواهنددانستچهكسیراستمیگویدمن
یاآنها!29وبرایاینكهبهشماثابتشودكههمینجادرمصرشمارامجازات
خواهمكردوبرشمابالنازلخواهمنمود،اینعالمترابهشمامیدهم:
30حفرع،پادشاهمصررابدستدشمنانشكهبهخونشتشنهاندخواهمسپرد،

همانگونهكهصدقیا،پادشاهیهوداراتحویلنبوكدنصرپادشاهبابلدادم.«
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مطلب  مصر، به ارمیا اجباری عزیمت از پس 44:28
چندانیدرموردزندگیاونمیخوانیم.

44:30ُحفَرعفرعونمصرازسال588تا568ق.م.بر

مصرحکومتکردوسرانجامبهدستآماسیسکهیکی
ازفرماندهانسپاهاوبود،کشتهشد.آماسیسآنگاهبه

جایحفرعبرتختنشست.



تذکربهباروک

درسالچهارمسلطنتیهویاقیمپادشاه)پسریوشیا(،باروکتمام45
سخنانخداراكهبهاوگفتهبودم،برطومارینوشت.پسازآن،

اینپیغامراازجانبخداوند،خدایبنیاسرائیلبهاودادم:
3»ایباروکتوگفتهای:»وایبرمن!خداوندغمهاودردهایمراافزوده
است.ازآهونالهخستهشدهامویکدمآرامندارم.«4ولیایباروک،بدان
كهمنهرچهساختهام،منهدمخواهمنمود،وهرچهكاشتهام،ریشهكن
خواهمكرد.بلی،اینكاررابااینسرزمینخواهمنمود!5پسآیاتودر
چنینوضعی،برایخودتچیزهایبزرگآرزومیكنی؟اینكاررانكن!
بااینحال،اگرچهبرسراینمردمبالهایبسیاربیاورم،ولیبهپاسزحماتت،

هرجابرویجانتراحفظخواهمكرد!«

بـداوریخدابراقوامدیگر)46:1-52:34(
همهپیشگوییهایارمیادرمورداقوامبیگانهدراینجاکنارهمآوردهشدهاند.بسیاریازمردم
دراینممالکفکرمیکردندازداوریومجازاتگناهمصوناند.بدنبالاینپیشگوییها،
بهشرحیتاریخیدرموردچگونگیسقوطاورشلیممیرسیم.درستهمانطورکهاورشلیم
مجازاتشد،ایناقوامنیزبهطورقطعبهمجازاتمیرسیدند.امروزهنیزمطالباینقسمت
پیشاپیشهشداریاستبهکسانیکهفکرمیکنندهرگزمجازاتبهسراغآنهانخواهدآمد.

1ـپیشگوییدربارهاقوامبیگانه
مصریها

خداونددربارهقومهایمختلفبامنسخنگفت.2نخستینقوم،46
بود.درسالچهارمسلطنتیهویاقیم)پسریوشیا(،پادشاه مصر
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45:1ببواقعهمربوطبهاینفصلدر1:36-8شرحداده 
شدهاست.اینفصلبینسالهای605تا604ق.م.نوشته

شد.باروکهمانکاتبیبودکهطومارارمیارانوشت.
غیر نبی این درخدمت مدید مدتهای باروک  45:5
محبوببود،شرحمبارزاتاووداوریهایالهیرانوشتهبود،
وحالدیگرخستهودرماندهشدهبود.خدابهباروکفرمود
کهچشمازخودوهرپاداشیکهفکرمیکندمستحقآن
است،برگیرد.اگرچنینکند،خدانیزاوراحفظخواهد
کرد.بهمحضآنکهچشمازخدابرداریم،ازشادیولذتی
کهدرخدمتبهخدانهفتهغافلمیمانیم.هرچهبیشتر
بهجایتوجهکردنبهنقشههایخدابهفداکاریهاوازجان
گذشتگیهایخودمانتوجهکنیم،بیشترمأیوسودلسرد
خواهیمشد.بنابراینوقتیخداراخدمتمیکنید،مواظب

باشیدخیلیبهآنچهدراینراهازدستمیدهیدتوجهنکنید.
واگرمیبینیدکهچنیناست،ازخدابخواهیدشماراببخشد؛

وبهجایچشمدوختنبهخود،بهاوچشمبدوزید.
46:1دراینفصلدرموردخداونقشهاشبرایایندنیا
بهچندنکتهمهمپیمیبریم:)1(اگرچهخدااسرائیلرا
برایهدفخاصیبرگزید،همهمردمانرادوستداردو
میخواهدهمهنزداوبیایند.)2(خداقدوساستوگناه
راتحملنخواهدکرد.)3(داوریخداازرویتعصبو
انتقامجویینیست،بلکهبرانصافوعدالتاستواراست.
)4(خداازمجازاتکردنمردمشادنمیشود؛شادیاو
درنجاتدادناست.)5(اومنصفاستودرموردهمه

یکسانداوریمیکند.
آشور سقوطحکومت از پس که مصر و بابل  46:2



یهودا،هنگامیكهسپاهنكو،پادشاهمصر،درنبردكركمیشدركناررود
فراتازنبوكدنصر،پادشاهبابلشكستخورد،خداونددربارةمصریانچنین

فرمود:
3»سردارانمصریبهسربازاندستورمیدهندكهسپرهارابردارندوبهمیدان
جنگهجومبرند!4اسبهارازینكنندوسوارشوند.كالهخودبرسربگذارند،
نیزههاراتیزكنندوزرهبپوشند.5اماچهمیبینم؟لشكریانمصرازترس
درحالفرارهستند!قویترینسربازانشانبیآنكهبهپشتسرنگاهكنند،پا
بهفرارگذاشتهاند!بلی،ترسووحشتازهرسوبرآنانهجومآوردهاست!
بدر سالم جان هیچیک آنها، سریعترین نه و رزمندگانشان قویترین 6نه

نخواهندبرد.درشمال،كناررودفرات،همهمیلغزندومیافتند.
7»اینكدامسپاهنیرومندیاستكهبهپیشمیرودوهمچونرودنیلكه
بههنگامطغیان،باالمیآید،زمینهایاطرافرافرامیگیرد؟8اینلشكر
مصراستكهباتكبرادعامیكندكهمثلطغیاننیل،دنیاراخواهدگرفت
ودشمنانرانابودخواهدكرد.9پسایاسبانوعرابههاوسربازانمصر
بیایید!ایاهالیسودانولیبیكهسپردارانلشكرمصرهستید،ایلودیان
كهكماندارانشمیباشید،بهپیشبیایید!10چونامروز،روزخداوند،خدای
قادرمتعالاست!روزیاستكهخداوندازدشمنانشانتقاممیگیرد.شمشیر
اوآنقدرمیكشدتاسیرشده،ازخونشمامستگردد.امروزخداونددر
سرزمینشمال،نزدرودفراتقربانیمیگیرد.11ایمردممصربرایتهیه
داروبهجلعادبروید!ولیبرایزخمهایشماعالجینیست.اگرچهداروهای
همه گوش به 12رسواییتان یافت. نخواهید شفا اما نمایید، مصرف بسیار
رسیدهوفریادناامیدیوشكستشمادنیاراپركردهاست.سربازاندلیرشما

درمیدانجنگمیلغزندورویهممیافتند.«
13سپسخداونددربارةآمدننبوكدنصر،پادشاهبابلوحملةاوبهمصر،این

پیغامرابهمنداد:
14»اینخبررادرهمةشهرهایمصراعالمكنید؛درشهرهایمجدل،ممفیس
وتحفنحیسآنرابهگوشهمهبرسانید:برخیزیدوآمادةجنگشوید،چون
شمشیرهالكت،همةاطرافیانشمارانابودكردهاست!15چراجنگجویانشما
میافتندوبرنمیخیزند؟چونخداوندآنهارابرزمینكوبیدهاست.16بسیاری
ازآنهامیلغزندودستهدستهرویهممیافتند.آنگاهسربازانمزدوركهاهل
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سال  در کرکمیش نبرد در بودند، دنیا برتر قدرت دو
حملهای پی در بابلیها رفتند. هم مصاف به ق.م. 605
غافلگیرانهواردشهرشدندومصرراشکستدادند.این

نبردکهباعثشدبابلبهابرقدرتبعدیدنیاتبدیلشود،
نبوکدنصربودومقاموموقعیتویرا اولینپیروزی

بهعنوانپادشاهامپراطوریبابلتثبیتکرد.



سرزمینهایدیگرهستند،خواهندگفت:»بیاییدبهزادگاهخویشونزدقوم
خودبرگردیمتاازكشتاریكهدراینجاست،درامانباشیم!«

چون بنامید؛ توخالی« »طبل را او بدهید؛ مصر پادشاه به جدیدی 17»نام
سروصدایشزیاداست،ولیكاریازدستشبرنمیآید.18من،خداوندقادر
متعالكهپادشاههمةجهانهستم،بهحیاتخودقسممیخورمكهشخصی
نیرومندبرمصرهجومخواهدآورد؛اومانندكوهتابوركهبلندترازكوههای
بركشیده، بهآسمان مانندكوهكرملكهدركناردریاسر دیگراستو
خواهدبود!19ایمردممصر،اسبابخودراآمادهكنیدوبرایتبعیدمهیا
شوید،چونشهرممفیسبكلیویرانخواهدشدوموجودزندهایدرآنباقی
نخواهدماند.20و21مصرمانندیکمادهگوسالةزیباست؛ولییکخرمگساو
رافراریخواهدداد،خرمگسیكهازشمالخواهدآمد!حتیسربازانمزدور
مصرنیزمانندگوسالههایوحشتزدهپابهفرارخواهندگذاشت،زیراروز
مصیبتوزمانمجازاتایشانفرارسیدهاست.22و23بانزدیکشدنسپاهیان
دشمن،مصرمانندمار،صفیرزنانخزیده،خواهدگریخت.آنهاتیشهبهریشة
مردممصرخواهندزد،همانطوركهچوببرهادرختانرامیبرندوجنگل
انبوهراصافمیكنند.زیرالشكردشمنماننددستةملخهابیشمارند.24مردم

مصرباسرافكندگیمغلوباینقومشمالیخواهندشد.«
25خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلمیفرماید:»منبتآمون،خدایشهر

تبسوبتهایدیگرمصررانابودخواهمكرد.پادشاهوتمامكسانیرانیز
كهبهاوامیدبستهاند،مكافاتخواهمرساند،26وایشانرابهدستكسانیكه
تشنةخونشانهستندتسلیمخواهمنمود،یعنیبدستنبوكدنصر،پادشاهبابل
وسپاهاو.ولیبعدازایندوره،سرزمینمصرمجددًاآبادخواهدشدومردم

درآنزندگیخواهندكرد.
27»ولیایفرزندانبندةمنیعقوب،نترسید؛ایبنیاسرائیل،هراسبهخود
راهندهید!منشماوفرزندانتانراازنقاطدوردستوازسرزمینتبعید،به
وطنتانبازخواهمگرداندوشمادرامنیتوآسایشزندگیخواهیدكرد
ودیگركسیباعثترسشمانخواهدشد.28ایفرزندانبندةمنیعقوب،
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نبوکدنصر  که هنگامی ق.م.، 589 سال در  46:17
به مصر فرعون ُحفَرع بود، کرده محاصره را اورشلیم
درخواستصدقیایپادشاه،علیهسپاهیانبابللشکرکشی
و حفرع خاستند، بر مقابله به بابلیها چون اما کرد.
سپاهیانشپابهفرارگذاشتندوعقبنشینیکردند.ارمیا
پیشگوییکردهبودکهحفرعبهدستدشمنانشکشته
بعد تقریبًا20سال اینپیشگویی خواهدشد)30:44(.

درپیشورشیبهرهبریآماسیس،نایبالسلطنهحفرع،
تحققیافت.

46:28خداقومشرابهاینخاطرمجازاتمیکردکه
رامجازات ما بازگردند،و او بهسوی آنها میخواست
از هیچکس شویم. طاهر و پاک و اصالح تا میکند
مجازاتخوششنمیآید،اماهمهمابایدازنتایجآنکه

همانااصالحوتزکیهاست،خوشحالباشیم.



نترسید!چونمنباشماهستم؛حتیاگرقومهاییراكهشمارادرمیانشان
پراكندهكردم،بكلیتاروماركنم،ولیشماراازبیننخواهمبرد؛البتهشمارا
هرگزبیسزانخواهمگذارد؛بلی،شمارایقینًاتنبیهخواهمنمود،ولیمنصفانه

وعادالنه.«

فلسطینیها

پیشازآنكهسپاهمصر،شهرفلسطینیغزهراتصرفكند،خداوند47
اینپیغامرادربارةفلسطینیانبهمنداد:

»بنگرید!ازسویشمالسیلیمیآید،مانندرودیكهطغیانكردهباشد!سیل
میآیدتاسرزمینفلسطینیانوهرچهدرآناست،وشهرهاومردمانشرااز
میانببرد.مردموساكنینآنجاازترسووحشت،فریادخواهندزدوگریه
وزاریخواهندنمود،3زیراصدایسماسبهاوخروشعرابههاوچرخهای
آنبهگوشمیرسد!پدرانمیگریزند،بیآنكهبهفكرفرزنداندرماندةخود
باشند!4چونزماننابودیتمامفلسطینیانوهمدستانشاندرصوروصیدون
فرارسیدهاست.من،خداوند،آنانیراكهازجزیرةكریتآمدهاند،یعنی
فلسطینیهاراازبینخواهمبرد.5شهرهایغزهواشقلونباخاکیكسان
خواهندشد.ایبازماندگانفلسطینیكهدروادیزندگیمیكنید،تابهكی

عزاداریخواهیدكرد؟
6»مردمفریادبرآوردهخواهندگفت:»ایشمشیرخداوند،كیآرامخواهی
گرفت؟بهغالفخودبرگردوآرامبگیرواستراحتكن!«7ولیچطور
و اشقلون تاشهر مأموركردهام را او من حالیكه در آرامگیرد، میتواند

شهرهایساحلیراازبینببرد.«

موآبیها

خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل،دربارةموآبچنینمیفرماید:48
و تایم قریه شد. خواهد خراب زیرا نبو، شهر حال به »وای
قلعههایشویرانوتسخیرشده،مردمشرسواخواهندگشت.2و3و4عظمتو
شكوهموآبازبینخواهدرفت.مردمشهرحشبونبرایخرابیآننقشهها
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در  ساحلی دشتهای بر که فلسطین سرزمین  47:1
چشم در خاری همیشه داشت، قرار یهودا مجاورت
اسرائیلبود.ایندوملتمدامباهممیجنگیدند.سایر
انبیاییکهعلیهفلسطینسخنگفتند،ازاینقرارند:اشعیا
)28:14-32(؛حزقیال)15:25-17(؛عاموس)6:1-8(؛

وصفنیا)7-4:2(.

زنای نتیجه در و بودند لوط نسل از موآبیها  48:1
بودند آمده بهوجود او خود با لوط دختران از یکی
بتپرستی به را اسرائیلیها آنها .)37-30:19 )پیدایش
کشاندند)اعداد1:25-3(وبهگروههایمهاجمیملحق
شدندکهنبوکدنصردرسال602ق.م.بهیهودافرستاد.

بابلبعدهاآنانرانابودکرد.



كشیدهاند.میگویند:»بیاییدریشةاینقومراازبیخوبنبركنیم.«شهرمدمین
درسكوتوخاموشیفروخواهدرفت،چوندشمن،ساكنانشراتارومار
بزرگ! شكست »نابودی، زد: خواهند فریاد حورونایم مردم كرد. خواهد
موآبازبینرفت!«كودكانشنیزنالهسرخواهندداد.5فراریان،گریهكنان
ازتپههایلوحیتباالخواهندرفتودرسرازیریحورونایمفریادشكست
پنهان بیابانها در كنید. فرار جانتان حفظ 6»برای خواهندگفت: داده، سر
شوید!«7ایموآبچونبهثروتوتواناییخودتكیهكردی،پسهالک
خواهیشد،وخدایت،كموشنیزباكاهنانوبزرگانشبهسرزمینهایدور

تبعیدخواهندگردید!
خراب همگی دره، در چه باشند دشت در چه شهرها، و روستاها 8»تمام
خواهندشد،چونمن،خداوند،اینراگفتهام.9كاشموآببالمیداشتو
میتوانستپروازكندوبگریزد،چونشهرهایشخرابخواهدشدوكسی
درآنهاباقینخواهدماند.10ملعونبادكسیكهشمشیرشراباخونتوسرخ
نكند!ملعونبادكسیكهكاریراكهخداوندبهاوسپرده،بهسستیانجام

دهد!
11»موآبازابتدایتاریخخودتاكنون،درامنیتوبهدورازجنگوجدال
بسربردهوهرگزبهتبعیدنرفتهاست.موآبهمچونشرابدستنخوردهای
استكهازكوزهایبهكوزهایدیگرریختهنشدهوبههمیندلیلطعموبوی
آنتغییرنكردهاست.12ولیبزودیزمانیفراخواهدرسیدكهمنافرادی
رابسراغشخواهمفرستادتاكوزههایشرابرزمین،خالیكنندوبشكنند!
13سرانجام،موآبازوجودخدایخودكموشخجلخواهدشد،همانطوركه

بنیاسرائیلدربیتئیلازگوسالةطالییخودشرمسارشد.
14»چگونهمیتوانیدبهخودببالیدوبگویید:»ماهمگیشجاعوجنگآزموده
بهقتل بهترینجوانانش هستیم؟«15حالآنكهموآبویرانخواهدشدو
خواهندرسید.منكهپادشاهجهانهستموناممخداوندقادرمتعالمیباشد،

اینراگفتهام.16بالومصیبتبزودیبرموآبنازلخواهدشد.
17»ایتمامقومهایمجاورموآب،ایهمةكسانیكهباشهرتوآوازةاو
آشنایید،برایاوماتمبگیرید!ببینیدقدرتوعظمتاوچگونهدرهمشكسته
است!18ایاهالیدیبون،ازشكوهوجاللتانبهزیربیاییدوبهخاکسیاه
بنشینید،چونكسانیكهموآبراویرانمیكنند،دیبونرانیزویرانخواهند
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و  شمالی حکومت به اسرائیل تقسیم از بعد  48:13
جنوبی،حکومتشمالیگوسالهایطالییرادربیتئیل
برای مردم که شود آن از مانع تا داشت پا بر دان و

بروند جنوبی، حکومت پایتخت اورشلیم، به عبادت
)1پادشاهان10:13-28:12(.



كردوتمامبرجوباروهایشراخرابخواهندنمود.19ایاهالیعروعیر،بر
سرراهبایستیدوتماشاكنیدوازفراریانوبازماندگانموآببپرسیدكهچه
اتفاقیافتادهاست.20آنهاجوابخواهندداد:»موآببهدستدشمنافتاده
است.گریهوفریادسردهیدودركنارههایرودارنوناعالمكنیدكهموآب

ویرانشدهاست.«
21»تمامشهرهایواقعدرفالتنیزمجازاتوخرابشدهاند،یعنیشهرهای
حولون،یهصه،میفاعت،22دیبون،نبو،بیتدبلتایم،23قریهتایم،بیتجامول،
بیتمعون،24قریوت،بصره،وتمامشهرهایدورونزدیکسرزمینموآب.

بازوهایش و شده بریده شاخهایش است، شكسته درهم موآب 25»قدرت
شكستهاست.26بگذاریدموآبمثلیکمست،تلوتلوبخوردوبیفتد،چون
ازفرمانخداوندسرپیچیكردهاست.اودرقیخودمیغلطد،بطوریكههمه
بهاومیخندند.27ایموآب،بیادآورچگونهبنیاسرائیلرامسخرهمیكردی.

بااوچنانرفتارمیكردیكهگوییبههمراهدزداندستگیرشدهاست!
28»ایاهالیموآب،ازشهرهایخودفراركنیدومثلفاختههاكهدرشكاف
همه را موآب 29غرور شوید. ساكن غارها در میسازند، آشیانه صخرهها
از خداوند، 30من، باخبرند. او مغرور دل و نخوت تكبر، از همه شنیدهاند؛
ادعاهایگستاخانهوپوچاوآگاهم؛ومیدانمكاریازدستشبرنمیآید.31از
اینروبرایموآبگریانموبرایاهالیقیرحارسدلممیسوزد.32بیشتراز
آنچهبرایمردمیعزیرگریستم،برایمردمسبمهخواهمگریست.شهرسبمه،
ماننددرختموییبودكهشاخههایشتادریایمردهوتایعزیرمیرسید؛ولی
اكنونمیوههاوانگورهایشراغارتگرانازبینبردهاند.33شادیوخرمی
ازسرزمینحاصلخیزموآبرختبربستهاست؛ازچرخشتهادیگرشراب
بافریادشادینمیافشرد.فریادهاییبه انگورهارا بیروننمیآیدوكسی
گوشمیرسد،ولینهفریادشادی.34نالههاوفریادهایدلخراشدرهمهجا
شنیدهمیشودازحشبونتاالعالهویاهص،وازصوغرتاحورونایموعجلت

شلیشیا.حتیچراگاههایسرسبزنمریمنیزخشکشدهاست.
35»مندرموآبتمامكسانیراكهدربتكدههابرایبتهاقربانیمیكنند
و موآب برای 36دلم برد. بینخواهم از میسوزانند، بخور برایخدایان و
قیرحارسبهفغانآمده،چونتمامداراییشانازمیانرفتهاست.37ازغمو
غصه،مویسروریشخودرامیكنندودستشانرامیخراشندولباسعزا
میپوشند.38ازتمامخانههاوكوچههایموآبصدایآهونالهبلنداست،
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و  مهم شهرهـــای از یکی قیرحــارس  48:31
همه به نســبت خـدا بود. موآب در استراتژیک

به نســبت حـتی دارد، شفقت و رحم مخلوقــات
دشمنانش.



چونموآبرامثلیکظرفبیمصرف،خردكردهام.39ببینیدچگونهدرهم
شكستهشدهاست!بهصدایشیونوزاریاوگوشدهید!بهرسواییموآب
نگاهكنید!اینکبرایهمسایگانخودباعثخندهشدهاستوبرایعدهای،

موجبوحشت!«
خواهد پرواز موآب برفراز گشوده بالهای با »عقابی میفرماید: 40خداوند

كردوبرایتخریبونابودیبرآنفرودخواهدآمد.41شهرهاوقلعههای
درد از كه زنی مانند جنگاورانش روز آن در شد. خواهند تسخیر موآب
قومی 42دیگر گشت. خواهند پریشان و هراسان میپیچد، خود به زایمان
نامموآبوجودنخواهدداشت،چونبرضدخداوندطغیانكردهاست. به
43ایمردمموآب،وحشتوچاهودامدرانتظارشماست.44هركهازشما
بخواهدازچنگالوحشتبگریزد،درچاهخواهدافتادوآنكهخودراازچاه
بیرونبكشد،دردامگرفتارخواهدشد.راهفرارنخواهیدداشت،چونزمان
مجازاتتانفرارسیدهاست.45فراریانبیتاب،بهحشبونپناهخواهندبرد،ولی
ازاینشهركهزمانی،سیحونپادشاهبرآنحكمرانیمیكرد،آتشیبیرون

خواهدآمدوسراسرموآبوتماماهالییاغیآنراخواهدسوزاند.«
46وایبهحالقومموآب،قومیكهخدایشان،بتكموشاست!زیرانابود
گشتهاندوپسرانودخترانشان،بهاسارتبردهشدهاند.47ولیخداوندمیفرماید
كهدرایامآخرباردیگرموآبراموردتوجهولطفخودقرارخواهدداد.

)دراینجاپیشگوییدربارةموآببهپایانمیرسد.(

عمونیها

خداونددربارةعمونیهاچنینمیفرماید:»ایشماكهبتملكوم49
در و تصرفكردهاید را جاد قبیلة میپرستید،چراشهرهای را
آنهاساكنشدهاید؟مگرتعدادبنیاسرائیلبرایپركردناینشهرهاكافی
روزی 2بنابراین كند؟ دفاع شهرها این از كه نیست آیاكسی نمیباشد؟
خواهدرسیدكهشمارابرایاینكار،مجازاتخواهمكردوپایتختشما،
ربهراویرانخواهمنمود.ربهباخاکیكسانخواهدشدوآبادیهایاطرافش
درآتشخواهدسوخت.آنگاهبنیاسرائیلخواهندآمدوزمینهایخودرا
دوبارهتصاحبخواهندنمود.همانگونهكهدیگرانرابیخانمانكردید،شما

رابیخانمانخواهندساخت.
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نتیجه در و بودند لوط نسـل از عمونیها  49:1
بهوجود او خـود با لوط دختران از یکی زنــای
به کنید نگاه موآبیها، مانند )درست بودند آمده

از زمین غصب بهخاطر آنها .)38-30:19 پیدایش
قومخداوپرستشملکوم،بتیکهکودکانرابرایش

قربانیمیکردند،محکومشدند.



نالهكنید،زیراعایویرانشدهاست!ایدخترانربه 3»ایمردمحشبون
گریهكنیدولباسعزابپوشید!ماتمبگیریدوپریشانحالبهاینسووآنسو
بدوید؛چونبتشماملكومباتمامكاهنانوبزرگانشبهتبعیدبردهخواهد
شد.4ایقومناسپاس،شمابهدرههایحاصلخیزتانمیبالید،ولیهمگیآنها
بزودینابودخواهندشد.شمابهقدرتخودتكیهمیكنیدوگمانمیبرید
هرگزكسیجرأتنخواهدكردبهشماحملهكند.5ولیمن،خداوندقادر
همسایه، قومهای زیرا انداخت، خواهم بهوحشت هرسو از را شما متعال،
شماراازسرزمینتانبیرونخواهندنمودوكسینخواهدبودكهفراریانرا
دوبارهجمعكند.6ولیدرآیندهباردیگركامیابیرابهعمونیهابازخواهم

گرداند.«

ادومیها
7خداوندقادرمتعالبهادومیهاچنینمیفرماید:»آنمردانحكیمودانای

نماندهاست؟8ای باقی نیز شماكجاهستند؟آیادرتمامشهرتیمانیكی
مردمددان،بهدورتریننقاطصحرافراركنید،چونوقتیادومرامجازات
كنم،شماراهممجازاتخواهمنمود!9و10آنانیكهانگورمیچینندمقدار
كمیهمبرایفقراباقیمیگذارند؛حتیدزدهانیزهمهچیزرانمیبرند!
نیز تمامًاغارتخواهمكرد؛مخفیگاههایشرا ولیمنسرزمینعیسورا
آشكارخواهمساختتاجاییبرایپنهانشدنباقینماند.فرزندان،برادران
وهمسایگاناوهمهنابودخواهندشد؛خودشنیزازبینخواهدرفت.11اما
بهمن بیوههایتان امید نگهداریخواهمكردوچشم یتیم ازكودكان من

خواهدبود.
12»اگرشخصبیگناه،رنجوزحمتمیبیند،چقدربیشترتو!زیراتوبیسزا
نخواهیماندبلكهیقینًاجاممجازاتراتمامًاخواهینوشید!13منبهنامخود
قسمخوردهامكهشهربصرهباخاکیكسانشده،باعثترسخواهدگردید
وهمچنینموردنفرینوتمسخرقرارخواهدگرفتودهاتاطرافشبرای

همیشهخرابهباقیخواهدماند.«
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49:7اسرائیلیانازنسلیعقوب،وادومیهاازنسلعیسو 
برادردوقلوییعقوببودند.بنابرایناسرائیلوادومهر
دوازنسلاسحاق،پدِریعقوبوعیسوبودند.ایندوملت
مدامباهمدرجنگبودند،وادومیهابامشاهدهسقوط
تیمانشهریدر اورشلیمبسیارشادمانشدند)عوبدیا(.
شمالادوم،بهمهدحکمتوفرزانگیمشهوربود،وشهر
زادگاهالیفاز،یکیازدوستانایوببود)ایوب11:2(.اما

حتیحکمتتیماننیزنمیتوانستادومیانراازخشم
خدابرهاند.

49:8ددانشهرسیاحتیپررونقیبود.خدابهساکنین
آنگفتکهبهبیابانفرارکنند،چهدرغیراینصورت
نابودخواهندشد.تیمانودداندردوسویسرزمینادوم
قرارداشتندوازاینرونامبردنازایندوشهرنشانه

ویرانیکاملادومتوسطخدابود.



14اینخبرازجانبخداوندبهمنرسید:
»سفیرینزدقومهاخواهمفرستادتاازآنهادعوتكندكهعلیهادوممتحد
شوندوآنراازبینببرند.15منادومرادرمیانقومهاومردم،كوچکو
خوارخواهمساخت!16ایادوم،كهدركوههاودرشكافصخرههاساكن
هستی،شهرتوغرور،فریبتدادهاست.اگرچهآشیانهاتمثلعقاببرقله

كوههاباشد،توراازآنجابهزیرخواهمكشید.«
17خداوندمیفرماید:»سرنوشتادوموحشتناکاست!هركهازآنجاعبور

كند،ازدیدنشمبهوتشده،بهوحشتخواهدافتاد.18شهرهاوآبادیهای
اطرافآن،مثلشهرهایسدوموعمورهخاموشوبیصداخواهندشد؛دیگر
كسیدرآنجازندگینخواهدكرد.19همانگونهكهشیریازجنگلهایاردن
بیرونمیآیدوناگهانبهگوسفنداندرحالچریدنهجوممیآورد،مننیز
ناگهانبرادومیهاهجومآورده،ایشانراازسرزمینشانبیرونخواهمراند.
آنگاهشخصموردنظرخودراتعیینخواهمنمودتابرایشانحكومتكند.
زیراكیستكهمثلمنباشدوكیستكهبتواندازمنبازخواستكند؟
كدامرهبراستكهبامنمخالفتنماید؟20بنابراینارادةمندرموردمردم
ادوموساكنانتیماناینستكهدشمن،آنهاوحتیكودكانشانرابهزور

ببردوهمهچیزشانرانابودكند.
21»ازصدایشكستادوم،زمینخواهدلرزید.فریادمردمآن،تادریایسرخ
شنیدهخواهدشد.22دشمنمانندعقابیبابالهایگشودهبرشهربصرهپرواز
كرده،برآنفرودخواهدآمد.درآنروز،جنگاورانادوممانندزنیكهدر

حالزاییدناست،هراسانوپریشانخواهندشد.«

دمشق
23خداونددربارةدمشقچنینمیگوید:

»مردمشهرهایحماتوارفادوحشتكردهاند،چونخبرنابودیخودرا
شنیدهاند.دلشانمثلدریایخروشانوطوفانی،آشفتهاستوآرامنمیگیرد.
24مردمدمشقهمهضعفكرده،فرارمیكنند؛همچونزنیكهمیزاید،همه
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49:16ادومبهخاطرغرورشنابودشد.غرورهمفردرا 
نابودمیکند،همممالکرا.غرورباعثمیشودفکرکنیم
میتوانیمبدونکمکخدانیزازخودمحافظتکنیم.حتی
خدمتبهخداومردمنیزمیتواندمارادچارغرورسازد.
بهخدا متعلق بنابراینزندگیوخدمتخودرایکسره
بدانید،وازخدابخواهیدکهاگرغروریدرزندگیشما

هست،آنرابهشمانشاندهدوازمیانبردارد.

شمال در واقع و سوریه پایتخت دمشق  49:26-23
اسرائیلبود.اینشهرهممغلوبآشورشد،هممغلوب
بابل.نبوکدنصردرسال605ق.م.بهدمشقحملهکرد
وآنراشکستداد)عاموس4:1و5(.مشکلمیتوان
شکستسپاهدمشقرامعلولواقعهبهخصوصیدانست،
نابود بالکل را سوریه خدا که میدانیم قدر همین اما

کرد.



هراسانومضطربند.25چگونهاینشهرپرآوازهوپرنشاط،متروکشدهاست!
26درآنروز،اجسادجوانانشدركوچههاخواهندافتادوتمامسربازانشاز
بینخواهندرفت.27مندیوارهایدمشقرابهآتشخواهمكشیدوقصرهای

بنهددپادشاهراخواهمسوزاند.«

قیداروحاصور
28اینپیشگوییدربارةطایفةقیدارومردمنواحیحاصوراستكهبهدست
نبوكدنصر،پادشاهبابلمغلوبشدند.خداوندمیفرماید:»برمردمقیدارهجوم
بیاوریدواینساكنینمشرقزمینراازبینببرید.29گلهورمهوخیمههای

ایشانوهرچهرادرآنهاستبگیریدوتمامشترهایشانراببرید.
برمیآورندومیگویند:»ما فریاد باترسووحشت ازهرطرف »مردم

محاصرهشدهایموازبینخواهیمرفت!«
30»فراركنید!هرچهزودتربگریزید.ایاهالیحاصوربهبیابانهاپناهببرید،
زیرانبوكدنصر،پادشاهبابلبرضدشماتوطئهچیدهوبراینابودیشماآماده

میشود.«
31خداوندبهنبوكدنصرپادشاه،فرمودهاست:»برووبهآنقبایلچادرنشین

بهخود و هستند امنیت و رفاه در میكنند تصور كه حملهكن ثروتمند
میبالندكهمستقلمیباشند؛شهرهایایشاننهدیواریداردونهدروازهای.
32شترهاوحیواناتشانهمهازآنتوخواهدشد.مناینمردمراكهگوشههای
ازهرسو و پراكندهخواهمساخت بههرطرف رامیتراشند، مویخود

برایشانبالخواهمفرستاد.«
ابد تا 33خداوندمیفرمایدكهحاصورمسكنجانورانصحراخواهدشدو

ویرانخواهدماندودیگركسیهرگزدرآنزندگینخواهدكرد.

عیالم
34و35درآغازسلطنتصدقیا،پادشاهیهودا،خداوندقادرمتعالپیامیبرضد
بهمندادوفرمود:»منسپاهعیالمرادرهمخواهمكوبید.36مردم عیالم
عیالمرابههرسوپراكندهخواهمساختطوریكههیچسرزمینینباشدكه
آوارگانعیالمدرآنیافتنشوند.37منباخشمشدیدخود،عیالمرادچار
بالومصیبتخواهمكردوایشانرابهدستدشمنانشانخواهمسپردتابكلی
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شرق  در بادیهنشین قبایلی حاصور و قیدار  49:28
اسرائیلوجنوبسوریهبودندودربیابانسکونتداشتند.

نبوکدنصردرسال599ق.م.آنهارانابودکرد.

49:34عیالمدرشرقبابلقرارداشتودرسال597ق.م.
موردحملهنبوکدنصرواقعشد.عیالمبعدًامرکزامپراطوری
پارس)دانیال2:8(گردیدوداریوشبرآنسلطنتکرد.



نابودشانكنند.38منپادشاهوبزرگانعیالمراازبینخواهمبردوتخت
سلطنتخودرادرآنجابرقرارخواهمنمود.39ولیدرآینده،عیالمرادوباره

كامیابخواهمساخت.«

بابـــل

اینستسخنانیكهخداوندعلیهبابلومردمآنبهمنفرمود:50
2»بههمهقومهااعالمكنیدوبگوییدكهبابلویرانخواهدشد!
بتمردوکوسایربتهایبابلسرافكندهورسواخواهندشد!3زیراقومیاز
سویشمالبربابلهجومخواهدآوردوآنراویرانخواهدكرد،ودیگر
كسیدرآنساكننخواهدشدبلكههمه،چهانسانوچهحیوان،ازآنجا

خواهندگریخت.
و آمد خواهند گریهكنان دو هر یهودا، و اسرائیل مردم زمان، آن 4»در
خداوند،خدایخودراخواهندطلبید.5آنهاراهاورشلیمراجویاخواهندشد
تابهآنجابازگردند.ایشانباتمامقلببسویمنبازخواهندگشتوبامن

عهدیابدیخواهندبستوآنراهرگزنخواهندشكست.
6»قوممنمانندگوسفندانگمشدهمیباشند؛چوپانانشانایشانراگمراهكرده
ودرمیانكوههاآوارهنمودهاند.گوسفنداننیزراهخودراگمكردهاندو
نمیدانندچگونهبهآغلبازگردند.7دشمنانیكهبهایشانبرمیخورند،ایشان
رامیدرندومیگویند:»مااجازهداریمكهباایشاناینگونهرفتاركنیم،چون

برضدخداوند،خدایعادلكهامیداجدادشانبود،گناهكردهاند.«
8»ولیحالایقوممن،ازبابلفراركنید!ازآنجابیرونبیاییدتابقیههم
بدنبالتانبیایند.9زیرامنلشكربزرگیازقومهاینیرومندشمالرابرخواهم
انگیختتابربابلهجومآورندونابودشكنند؛تیرهایآنهاهمگیبههدف
خواهندخوردوخطانخواهندرفت!10بابلراغارتخواهندكردوغنیمت

فراواننصیبغارتكنندگانخواهدشد.
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49:38تختسلطنتمظهرداوریحاکمیتخدااست. 
خداخودناظرنابودیعیالمخواهدبود.اوشاِههمهشاهان

است،ازجملهشاهعیالم.
50:1و2و3بابلنامدیگرکلدهاست.اینامپراطوری
دراوجقدرتشتزلزلناپذیربهنظرمیرسید.اماپساز
بهخاطر یهودا مجازات بر مبنی خدا نقشه عملیکردن
گناهانش،نوبتآنفرامیرسیدکهخودشهمبهخاطر
توسط ق.م 539 سال در بابل شود. مجازات گناهانش
امپراطوریپارسومادنابودشد)دانیال30:5و31(.بابل
مورد شرارت مظهر بهعنوان کتابمقدس در همچنین

بر میتواند پیغام این بنابراین است. گرفته قرار اشاره
که زمانی یعنی باشد، داشته داللت نیز آخر زمانهای
خداشرارتوبدیرایکباروبرایهمیشهریشهکن

خواهدساخت.
50:3»قومیازسویشمال«بهمادهاوپارسهااشاره
داردکهمتحدًادرمقامابرقدرتبعدیدنیاظاهرشدند.
کوروشطیحملهایغافلگیرانهبابلراتصرفکردو
اینامپراطوریعظیمرادرسال539ق.م.بهزانودرآورد
را بابل پارس،شهر بعدی پادشاهاِن 30:5و31(. )دانیال

بهطورکاملنابودساختند.



11»ایمردمبابل،ایغارتكنندگانقوممن،شماشادیدوهمچونگاوهای
پرواردرچراگاههایسبزوخرممیچریدوماننداسبهاینرشیههمیزنید
وسرمستید!12ولیبدانیدكهشهرپرآوازةشمانیزتحقیرورسواخواهدشد.
بابلسرزمینیخواهدشدبیاهمیت،بابیابانهایخشکوسوزان.13دراثر
خشموغضبمن،بابلمتروکوبكلیویرانخواهدشدوهركهازآنجا

عبوركند،مبهوتومتحیرخواهدگردید.
14»ایقومهایاطراف،برایجنگبابابلآمادهشوید!ایتیراندازان،همه
تیرهایتانرابسویاورهاكنید،چونبهمنگناهورزیدهاست.15ازهرسوبر
اوفریادجنگبرآورید.بنگرید!تسلیممیشود!دیوارهایبابلفرومیریزد!
اینانتقاممناست!همانبالییراكهبرسردیگرانآورد،برسراوبیاورید.
همة نمایند؛ درو دروكنندگان و بكارند تخم آنجا در برزگرها 16نگذارید
غریبانیكهدرآنجاهستندبهسرزمینخودفراركنند،چونشمشیردشمن

اماننخواهدداد.
17»قوماسرائیلمانندگوسفندانیهستندكهموردحملةشیرانقرارگرفتهاند.
استخوانهای بابل، پادشاه نبوكدنصر، پادشاهآشورآنهارادرید،سپس اول
اسرائیل، خدای متعال، قادر خداوند من، رو این 18از كرد. خرد را ایشان
پادشاهبابلوسرزمیناورامجازاتخواهمكرد،همانطوركهپادشاهآشور
رامجازاتنمودم؛19وقوماسرائیلرابهسرزمینخودشانبازخواهمگرداند
تامانندگوسفنداندرچراگاههایكرملوباشانچراكنندوباردیگردر
یهودا و اسرائیل در زمان آن 20در نمایند. شادی جلعاد و افرایم كوههای

گناهیپیدانخواهدشد،چونگناهبازماندگانشانراخواهمآمرزید.
21»ایمردانجنگی،برضدسرزمینمراتایمواهالیفقودبرخیزید!همچنانكه
دستوردادهام،همهرابكشیدوازبینببرید.22بگذاریدفریادجنگونالة
نابودیازآنسرزمینبرخیزد!23بابل،مانندچكشیتمامجهانراخردكرد،
بابلدرمیانقومها ولیحال،آنچكش،خودشكستهوخردشدهاست.
بدانی،دردامیكه بابل،بدونآنكه مطرودومنزویگردیدهاست!24ای

برایتگذاشتهبودمگرفتارشدهای،چونبامندشمنینمودی!
بیرون را اسلحةخشموغضبخود و راگشوده خانةخود اسلحه 25»من
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50:17-20خداهمانطورکهآشوررامجازاتکرد، 
کرده اسرائیل به آنچه بهخاطر نیز را شرارتکار بابل
بود،مجازاتنمود.بابل،آشورراکهزمانیتحتسلطه
آنبود،بالکلمغلوبساخت.بابلنیزبهنوبهخوداز
مادهاوپارسهاشکستخورد،درهمانزمانیکهخود
برآنهاحکومتمیکرد.اینآیاتهمچنینبهسلطنت

اشارهدارد.در اسرائیل احیایکامل مسیحایموعودو
نخواهد یافت اسرائیل در هیچگناهی دیگر هنگام آن
شد،زیراکسانیکهخدارامیجستهاند،بخشودهخواهند

شد.
بابلقرارداشتوفقوددر 50:21مراتایمدرجنوب

شرقبابل.



آوردهام!منبامردمبابلكاردارم!26ازسرزمینهایدوردستبهجنگبابل
بیایید!انبارهایغلهاشراخالیكنید؛دیوارهایشرافروریزید،خانههایش
نگذارید! باقی چیزی كنید؛ یكسان خاک با را جا همه سازید؛ ویران را
27سربازانشرابكشید،همهراازدمتیغبگذرانید.وایبرحالبابلیها!زمان

نابودیشانفرارسیدهاست!
28»ولیقوممنجانسالمبدرخواهندبرد.ایشانبهسرزمینخودبازخواهند
گشتتاخبردهندكهمنچگونهازكسانیكهخانهامراخرابكردهاند،

انتقامگرفتهام.
29»كماندارانوتیراندازانراجمعكنیدتابهبابلبیایندوشهررامحاصره
كنند،طوریكههیچكسنتواندبگریزد.همانبالییراكهبابلبرسردیگران
آورد،برسرشبیاورید،چونازرویتكبر،بهمن،خداوندمقدساسرائیل
بیاحترامیكردهاست.30بنابراینجواناناودركوچههاافتاده،خواهندمرد
وهمةمردانجنگیاشكشتهخواهندشد.31ایسرزمینمغرور،منبرضد
توهستم،چونروزمكافاتترسیدهاست.32ایسرزمینمتكبر،تولغزیده،
بابل نخواهدكرد.مندرشهرهای برپا را تو افتادوهیچكس فروخواهی

آتشیخواهمافروختكههمهچیزرادراطرافخودبسوزاند.«
33خداوندقادرمتعالمیفرماید:»برمردماسرائیلویهوداظلمشدهاست.آنانیكه

ایشانرااسیركردهاند،سختمراقبشانهستندونمیگذارندرهایییابند.34ولی
منكهنجاتدهندةایشانمیباشم،نیرومندموناممخداوندقادرمتعالمیباشد

وازایشانحمایتنموده،آرامشوآزادیرابهایشانبازخواهمگرداند.
بر بابل،هرگزرویآرامشرانخواهنددید!35شمشیرهالكت اهالی »اما
حكیمان 36تمام آمد. خواهد فرو حكیمانش و بزرگان بر و بابل ساكنان
دروغینش،احمقخواهندشد!دردلمردانشجاعجنگیاشترسوهراس
خواهدافتاد!37اسبهاوعرابههایشدرجنگازبینخواهندرفتوسربازان
مزدورشمانندزنان،ازترسضعفخواهندكرد.خزانههایشنیزهمهغارت
خواهندشد؛38حتیذخایرآبشنیزازبینخواهندرفت.چونتمامسرزمین

ازبتهاپراستومردمدیوانهواربهآنهاعشقمیورزند.
39»ازاینروبابل،النةشترمرغهاوشغالهاومسكنحیواناتوحشیخواهد
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50:32بابلبهاتفاقچندقومدیگر،»سرزمینمتکبر« 
خودکفایی احساِس از ناشی تکبر میشود. نامیده
اما نداریم. خدا به نیازی که است واهی باور این یا
خورد، خواهد شکست عاقبت متکبر، شخص یا قوم
بپذیرد. زیراحاضرنشدهخدارابهعنوانقدرتنهایی
امامیتوانیم نیست، قیدتکبرکارآسانی از رهاشدن

تکبرخودرابپذیریموازخدابخواهیمماراببخشدو
کمکمانکندتاباآنمبارزهکنیم.بهترینچارهتکبر
نیکوییخدا و برعظمت را توجهخود استکه این

معطوفسازیم.
50:39بابلتابهامروزنیزسرزمینیبایروبیآبو

علفاست.نگاهکنیدبهاشعیا22:13.



شد.دیگرهرگزانسانیدرآنزندگینخواهدكردوبرایهمیشهویران
خواهدماند.40همانگونهكهشهرهایسدوموعمورهوآبادیهایاطرافآنها
راازبینبردم،بابلرانیزویرانخواهمساختودیگركسیدرآنجازندگی

نخواهدكرد.
از بسیار پادشاهان میآید! شمال طرف از بزرگ سپاهی 41»بنگرید!
را خود سالحهای 42آنها میشوند. مهیا جنگ برای مختلف سرزمینهای
برداشتهاندوبرایكشتارآمادهاند.ایشانسنگدلندوبهكسیرحمنمیكنند!
فریادآنانمانندخروشدریاست.ایبابل،ایشانسواربراسب،بهتاختبه

جنگتومیآیند.
43»وقتیخبربهپادشاهبابلبرسد،دستهایشسستشده،زانوهایشخواهد

لرزیدوهمچونزنیكهدردزایمانداشتهباشد،بهخودخواهدپیچید.
44»همانگونهكهشیریازجنگلهایاردنبیرونمیآیدوناگهانبهگوسفندان
درحالچریدنهجوممیآورد،مننیزناگهانبربابلیهاهجومآورده،ایشان
راازسرزمینشانبیرونخواهمراند.آنگاهشخصموردنظرخودراتعیین
خواهمنمودتابرایشانحكومتكند.زیراكیستكهمثلمنباشدوكیست
كهبتواندازمنبازخواستكند؟كدامرهبراستكهبامنمخالفتنماید؟
45بنابراین،ارادةمندربارةبابلومردمآناینستكهدشمن،آنهاوحتی
كودكانشانرابهزورببرد،وهمهچیزشانرانابودكند.46ازصدایشكست

بابل،زمینخواهدلرزیدوقومهافریادمردمآنراخواهندشنید.«

ارمیاسقوطبابلراپیشگوییمیکند

خداوندمیفرماید:»منمردیراعلیهبابلبرخواهمانگیختتاآن51
راباساكنانشنابودكند.2بیگانگانراخواهمفرستادتاآنجارامانند
خرمنبكوبندوویرانسازندودرآنروزبال،ازهرطرفآنرااحاطهكنند.
3تیرهایدشمن،كماندارانبابلراازپایدرخواهدآوردوزرةمردانجنگی
اوراخواهدشكافت؛هیچیکازایشانجانسالمبدرنخواهدبرد؛پیروجوان،
یكساننابودخواهندشد.4جنازههایایشاندرتمامسرزمیندیدهخواهدشدو
مجروحینشاندركوچههاخواهندافتاد،5چونسرزمینآنانغرقگناهاست،
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حملهای طی که است کوروش مراد،  50:46-44
ساخت. مغلوب را آن و برد هجوم بابل بر غافلگیرانه
دنیاازاینکهمیدیدیکامپراطوریبهعظمتبابلچنین
بهسرعتسرنگونشدهاست،سختتکانخورد.آری،

هیچقدرتزمینینمیتواندتاابددوامآورد.

51:2غلهرابادمیدهندتاگندمازکاهجداشود.وقتیغله
راکهمخلوطیازگندموکاهاستبههواپرتابمیکنند،
بادکاهبیارزشراباخودمیبرد،اماگندمبرزمینمیماند
)نیزنگاهکنیدبهمتی12:3کهدرآنجایحیایتعمیددهنده

میگویدعیسیگندمراازکاهجداخواهدساخت(.



گناهدرحقمنكهخدایمقدساسرائیلمیباشم.امامنمردماسرائیلویهودا
راكهدراینسرزمینپرازگناهزندگیمیكنند،فراموشنكردهام.

6»ازبابلفراركنید!جانتانرانجاتدهید!مبادازمانیكهبابلرابهمكافات
گناهانشمیرسانم،شمانیزهالکشوید.7بابلدردستمنمثلیکجام
طالییبودكهتماممردمجهانازآنشرابنوشیده،مستودیوانهمیشدند.
8ولیاینجامطالیی،ناگهانافتاده،خواهدشكست!پسبرایشگریهكنید؛
برایاوداروبیاورید،شایدشفایابد!9بیگانگانیكهدربابلساكنند،میگویند:
»ماخواستیمبهاوكمکكنیم،امانتوانستیم.اكنوندیگرهیچچیزنمیتواند
نجاتشبدهد.پساورابحالخودشبگذاریموبهوطنمانبرگردیم،چوناین
خداستكهاورامجازاتمیكند.«10آنگاهقوممننیزكهدربابلاسیرند،
فریادبرآورده،خواهندگفت:»خداوندازماحمایتكردهاست؛پسبیایید
تمامكارهاییراكهاودرحقماانجامداده،برایاهالیاورشلیمبیانكنیم.«

11و12خداوندپادشاهانمادرابرانگیختهاستتابربابلهجومببرندوآن

راخرابكنند.ایناستانتقامخداوندازكسانیكهبهقوماوظلمكردند
بدست را سپرها كنید؛ تیز را تیرها پس نمودند. بیحرمت را خانهاش و
نگهبانان تعداد نمایید؛ برپا را بابل،عالئم بهدیوارهای برایحمله گیرید!
وكشیكچیانرااضافهكنیدوكمینبگذارید!خداوندهرچهدربارةبابل
گفتهاست،بهانجامخواهدرسانید.13ایبندرگاهثروتمند،ایمركزبزرگ
پایانرسیدهورشتةعمرتپارهشدهاست!14خداوند به تجارت،دورهات
قادرمتعالبهذاتخودقسمخوردهوگفتهاستكهسربازاندشمن،همچون
دستههایملخكهمزرعهرامیپوشانند،شهرهایبابلراپرخواهندساختو

فریادپیروزیایشانبهآسمانخواهدرسید.
15خدایماباقدرتخودزمینراآفریدوباحكمتشجهانرابنیادنهادو

باداناییخودآسمانهارابوجودآورد.16بهفرماناوستكهابرهادرآسمان
میغرند؛اوستكهابرهاراازنقاطدوردستمیآورد،برقایجادمیكند،
بارانمیفرستد،وبادراازخزانههایخودبیرونمیآورد.17پسآنانیكه
درمقابلبتهایشانسجدهمیكنند،چقدرنادانند!سازندگانبتهاشرمسارو
رسواخواهندشد،زیرامجسمهراخدامینامند،درحالیكهنشانیاززندگیدر
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51:11کوروشپادشاهپارس،درسال612ق.م.بابابل 
متحدشدتانینوا)پایتختامپراطوریآشور(راشکست
دهد.سپسمادهاباپارسهامتحدشدندتابابلراشکست

دهند)539ق.م.(.
51:17-19اتکابهتمثالهایساختهدستانسانبهجای
توکلبهخدا،کاراحمقانهایاست.تصوراینکهاشیایی

کهمیبینیمولمسمیکنیمبیشازخدامیتوانندبهما
بهزودی مادی اشیاء اما است. آسانی کار دهند، امنیت
و میشوند وخراب میدهند ازدست را کارآییخود
ازبینمیروند.تنهاخداجاودانیاست.بنابراینچرابه
بینخواهد از سال میکنیدکهظرفچند اتکا چیزی

رفت؟



آننیست.18همةاینبتها،بیارزشومسخرهاند!وقتیسازندگانشانازبین
بروند،خودشانهمازمیانخواهندرفت.19اماخداییعقوبمثلاینبتها
نیست؛اوخالقهمةموجوداتاستواسرائیل،قومخاصاومیباشد؛ناماو

خداوندقادرمتعالاست.
20خداوندمیفرماید:»ایبابل،توگرزمنهستی.ازتوبرایدرهمكوبیدن

قومهاونابودكردنممالکاستفادهكردهام.21بهدستتولشكرهاراتارومار
نمودهامواسبوسوارش،عرابهوعرابهرانراازبینبردهام.22بلی،بوسیلةتو
مردمهمةسرزمینهاراازمردوزن،پیروجوان،هالکساختهام،23چوپانها
وگلهها،كشاورزانوگاوهایشانراازبینبردهاموحاكمانوفرماندهانرا
نابودكردهام.24ولیمن،توومردمترابخاطرتمامبدیهاییكهبهقوممن

كردهاید،مجازاتخواهمنمود.
25»ایبابل،ایكوهمستحكم،ایویرانكنندةجهان،اینکمندشمنتوام!
دستمرابرضدتوبلندمیكنموتوراازآنبلندیفرودمیآورم.ازتوچیزی
جزیکتپهخاكسترباقینخواهمگذارد.26توبرایهمیشهویرانخواهی

ماند،حتیسنگهایتنیزدیگربرایبنایساختمانبكارنخواهدرفت.
27»بهقومهاخبردهیدتابرایجنگبابابلبسیجشوند!شیپورجنگبنوازید.
بهسپاهیانآرارات،مینیواشكنازبگوییدكهحملهكنند.فرماندهانیتعیین
كنیدتادستورحملهرابدهند.اسبانزیادفراهمآورید!28لشكریانپادشاهان
مادوفرماندهانشانوسپاهیانتمامكشورهاییراكهزیرسلطةآنهاهستند،

فراخوانید!«
29بابلمیلرزدوازدردبهخودمیپیچد،چوننقشههاییكهخداوندبرضداو
دارد،تغییرنمیپذیرند.بابلویرانخواهدشدوكسیدرآنباقینخواهدماند.
30سربازانشجاعشدیگرنمیجنگند،همهدراستحكاماتخودمیمانند؛زیرا
جرأتشانراازدستدادهاندوهمچونزنان،ضعیفشدهاند.نیروهایمهاجم،
خانههاراسوزاندهودروازههایشهرراشكستهاند.31قاصدانیكیپسازدیگری
میشتابندتابهپادشاهخبررسانندكههمهچیزازدسترفتهاست!32تمامراهها
بستهشدهاند،استحكاماتوبرجوباروهاسوختهوسربازانبهوحشتافتادهاند.

33خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیلمیفرماید:»بزودیبابلمثلگندمزیر

پایهایخرمنكوبان،كوبیدهخواهدشد.«
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51:33ساقههایگندمراازمزرعهبهخرمنگاهمیآوردند 
وگندمرادرآنجامیکوبیدند.خرمنکوبان،ساقههایگندم
با را زمینیسختووسیعپخشمیکردندوآن بر را
ابزاریچوبینبنامخرمنکوبمیکوبیدندتادانههایگندم

ازساقهجداشود.گاهیاوقاتنیزحیواناتراوامیداشتند
باسورتمهایچوبیازرویساقههایگندمبگذرندتادانهها
آسانترجداشود.بابلنیزوقتیبهخاطرگناهانشتوسطخدا
مجازاتمیشود،بههمینترتیبلهولگدمالخواهدشد.



34و35یهودیانبابلمیگویند:»نبوكدنصر،پادشاهبابل،مارادریدهوخردكردهو
همهچیزمانرانابودساختهاست؛مثلاژدهامارابلعیدهوشكمخودراازثروت
ماپركردهوماراازسرزمینمانبیرونراندهاست.ایكاشظلموستمیكه

برمارواداشته،برسرخودشبیاید!خداانتقامخونماراازاوبگیرد!«
36خداوندجوابمیدهد:»منبهدعویشمارسیدگیخواهمكردوانتقامتانرا

خواهمگرفت.منرودخانههاوچشمههایبابلراخشکخواهمكرد.37این
سرزمینبهویرانهایتبدیلخواهدشدوحیواناتوحشیدرآنزندگیخواهند
كرد؛هركهبرآننظراندازد،بهوحشتخواهدافتادوكسیدرآنساكن
نخواهدشد.38بابلیهادربزمهایشانمستمیشوندومانندشیرنعرهمیزنند.
39وقتیهمهمستشرابشدند،آنگاهبزمدیگریبرایشانتدارکخواهمدید
وچنانمستشانخواهمكردتاازهوشبروندوبرزمینبیفتندوتاابدبههوش

نیایند.40ایشانرامثلبرهوقوچوبزبهكشتارگاهخواهمكشاند.«
41خداوندمیفرماید:»ببینیدبابلچگونهسقوطخواهدكرد،آنبابلبزرگ

كهموردستایشتمامدنیااست!همهقومهایجهانازدیدنآنبهوحشت
پوشانید. راخواهد امواجشآن بابلطغیانكرده، بر 42دریا افتاد! خواهند
43شهرهایشویرانگشته،تمامسرزمینشبهبیابانیخشکتبدیلخواهدشد.
هیچكسدرآنجازندگینخواهدكردومسافرینیزازآنعبورنخواهدنمود،
44دیوارهایبابلفروخواهدریخت.منبل،خدایبابلرامجازاتخواهم
كردوآنچهبلعیدهاست،ازدهانشبیرونخواهمآوردوقومهادیگربرای

پرستشآننخواهندآمد.
45»ایقوممن،ازبابلفراركنید.خودراازخشممننجاتدهید.46وقتی
شایعةنزدیکشدننیروهایدشمنراشنیدید،مضطربنشوید.اینشایعات
درتماماینسالهاشنیدهخواهدشد.سپسظلموستمبرسرزمینحكمفرما
شده،بابلدرگیرجنگداخلیخواهدگشت.47آنگاهزمانیفراخواهدرسید
كهمنبابلراباتمامبتهایشمجازاتخواهمكردوكوچههایشازجنازهها
پرخواهدشد.48آسمانوزمینشادیخواهندنمود،چونازشمال،لشكریان
ویرانگربهجنگبابلخواهندآمد.49همانطوركهبابلباعثهالكتبسیاری
ازقوماسرائیلشد،خودنیزبههمانگونهنابودخواهدگشت.50حال،ایشما
كهازخطرشمشیر،جانسالمبدربردهاید،بروید!درنگنكنید!هرچندكه

دورازوطنهستیدوبهاورشلیممیاندیشید،خداوندرابهیادآرید!
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51:36اینآیهاحتمااًلبهواقعهایاشارهداردکهطی
آن،کوروشبامنحرفساختنمسیرآبرودخانه،آن
را بابل رودخانه، بسترخشکشده راه از و راخشکاند

غافلگیرکردوبهسختیشکستداد.اینآیهدرواقع
میگویدکهبابلازآبحیاتبخشمحرومخواهدشد.
آری،برخالفاورشلیم،بابلهرگزاحیانخواهدگردید.



51»شمامیگویید:»مارسواشدهایم،چونبابلیهایبیگانه،خانةخداوندرا
بیحرمتساختهاند.«52ولیبدانیدكهزماننابودیبتهایبابلهمفراخواهد
رسید.درسراسراینسرزمیننالةمجروحینشنیدهخواهدشد.53حتیاگر
بابلمیتوانستخودراتابهآسمانبرافرازدوبرجمحكمیدرآنجابسازد،

بازمنغارتگرانرابسراغاومیفرستادمتانابودشكنند.
54»گوشكنید!ازبابلصدایگریهبهگوشمیرسد،صداینابودیعظیم!
55زیرامندرحالویرانكردنبابلهستموصدایبلندآنراخاموشمیكنم.
لشكریاندشمنمانندخروشامواجدریابراوهجوممیآورند56تاغارتش
نمایندوسربازانشراكشته،سالحهایشانرابشكنند.منخداییهستمكه
مجازاتمیكنم،بنابراین،بابلرابهسزایاعمالشخواهمرساند.57بزرگان،
حكیمان،رهبران،فرماندهانومردانجنگیاورامستخواهمساختتابه
خوابابدیفرورفته،دیگرهرگزبیدارنشوند!اینستكالممنكهپادشاه
یكسان باخاک بابل پهن 58دیوارهای هستم! متعال قادر خداوند و جهان
شده،دروازههایبلندشخواهندسوخت.معمارهایممالکگوناگونبیهوده

زحمتكشیدهاند،چونثمركارشانباآتشازبینخواهدرفت.«
59درسالچهارمسلطنتصدقیا،پادشاهیهودا،اینپیغامبرمننازلشدتاآن
رابهسرایا)پسرنیریا،نوةمحسیا(برسانم.سرایا،ملتزمصدقیابودوقراربود
همراهاوبهبابلبرود.60تمامبالیاییراكهخدادربارةبابلفرمودهبود،یعنی
تماممطالبیراكهدرباالذكرشدهاست،رویطومارینوشتم،61و62وآن
رابهسرایاداده،گفتم:»وقتیبهبابلرسیدی،هرچهنوشتهامبخوانوسپس
چنینبگو:»ایخداوند،توفرمودهایبابلراچنانخرابخواهیكردكه
هیچموجودزندهایدرآنیافتنشودوتاابدویرانبماند.«63بعدازخواندن
طومار،سنگیبهآنببندوآنرادررودفراتبینداز،64وبگو:»بابلنیزبه
همینشكلغرقخواهدشدوبسبببالییكهبرسرشخواهدآمد،دیگر

هرگزسربلندنخواهدكرد.««
)پیغامهایارمیادراینجاپایانمیپذیرد.(
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احساس  بهشدت گناهانگذشته بهخاطر مردم  51:51
گناهمیکردندوایناحساسفلجشانکردهبود.سپاهیان
بابلبهمعبدبیحرمتیکردهبودندومردمازبازگشتبه
اورشلیمشرمداشتند.اماخدابهآنهاگفتکهبرگردند،

زیرابابلرابهخاطرگناهانشنابودخواهدساخت.
51:59ارمیانمیتوانستازبابلدیدنکند،ازاینرو
فراهم مسؤول که افسری سرایا، طریق از را پیغام این
کردنوسایلآسایشسربازانبود،بهبابلفرستاد.سرایا

احتمااًلبرادرباروکبود)12:32(.

دو به هم باز ارمیا، پیغامهای پایان در  51:64-60
بابل میخوریم. بر خدا داوری و حاکمیت موضوع
حال اما کند، ظلم اسرائیل مردم به بود یافته اجازه
نوبتخودبابلبودکهمجازاتشود.اگرچهخدابدی
رابهنیکوییتبدیلمیکند،اجازهنمیدهدبدیبدون
باشند، موفق مدتی برای شاید بدکاران بماند. مجازات
مقاومت آنان الگوی از پیروی وسوسه برابر در اما
سهیم مجازاتشان در صورت غیراین در چه کنید،

خواهیدشد.



2ـجزئیاتمربوطبهسقوطاورشلیم
)وقایعیکهدرفصل39ازآنهاسخنبهمیانآمدهاست(

صدقیابیستویكسالهبودكهپادشاهشدویازدهسالدراورشلیم52
بود. لبنهای( ارمیای )دختر حمیطل مادرش اسم كرد. سلطنت
بعملآورد.3در بود، نادرست 2صدقیامثلیهویاقیم،آنچهدرنظرخداوند

آنزمان،خشمخداوندبراورشلیمویهوداافروختهشدوایشانراازخود
طردنمودوكاریكردكهصدقیاعلیهپادشاهبابلقیامكندتابدینترتیب

بنیاسرائیلازسرزمینشانبیرونراندهشوند.
4لذا،درروزدهمماهدهمازسالنهمسلطنتصدقیا،نبوكدنصر،پادشاهبابل،
سنگر آن اطراف در و كرد لشكركشی اورشلیم به خود سپاهیان تمام با
ساخت.5شهر،دوسالدرمحاصرهبود.6سرانجامدرروزنهمماهچهارمكه
قحطیدرشهربیدادمیكردوآخرینذخیرةنانهمتمامشدهبود،7مردم
دیدند، را این وقتی ایجادكردند.سربازان دیوارشهر اورشلیم،شكافیدر
علیرغممحاصرةشهر،شبانهازدروازهاییكهبیندودیوارنزدیکباغهای

پادشاهبود،بیرونرفتندوبطرفدرةاردنگریختند.
اریحا، اطراف بیابانهای در و تعقیبكردند را ایشان بابلی، 8ولیسربازان
صدقیایپادشاهراگرفتند،ولیمحافظیناوفراركردند.9سپساورابهحضور
پادشاهبابلكهدرشهرربلهدرسرزمینحماتمستقرشدهبود،آوردندو
پادشاهبابلدرآنجاحكممحكومیتاوراصادركرد،10ودربرابراو،تمام
پسرانشوبزرگانیهوداراكشت.11سپسچشماناوراازحدقهدرآوردو

اورابازنجیرهابسته،بهبابلبردوتاآخرعمردرزنداننگهداشت.
بابل، پادشاه نبوكدنصر، سلطنت نوزدهم سال از پنجم ماه دهم روز 12در
نبوزرادانفرماندهسپاهبابلومشاورپادشاه،وارداورشلیمشد13وخانهخداوند،
كاخسلطنتیوتمامخانههایبزرگشهررابهآتشكشید،14وسربازانش
دیوارشهرراخرابكردند.15آنگاهعدهایازفقراییهوداراباآنانیكه
دراورشلیمزندهماندهبودندوكسانیكهصدقیاراترکكردهوبهبابلیها
پیوستهبودند،وصنعتگرانباقیماندهدرشهررابهبابلتبعیدكرد.16تنها

عدهایفقیررابرایكاركشاورزیوباغبانیدرآنجاباقیگذاشت.
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به  راجع بیشتری جزئیات فصل این در  52:1بب
اشاره بدان 39 فصل در پیشتر که اورشلیم ویرانی
در میتوان را مشابه )مطالبی میخوانیم بود، شده
2پادشاهان18:24-21:25نیزیافت(.اینفصلآخرکه
مؤخرهکتاباست،نشانمیدهدکهپیشگوییهایارمیا
دربارهنابودیاورشلیمواسارتبابلدرستهمانطورکه

اوگفتهبوداتفاقافتاد.برایکسباطالعاتبیشترراجع
بهصدقیا،نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه1:39.

52:12اینتاریخبستهبهاینکهسالاولنبوکدنصررااز
زمانبرتختنشستناوحسابکنیمیاازپسازپایان
اولینسالپادشاهیاو،برابراستبا17اوتسال587

یا586ق.م.



17بابلیها،دوستونمفرغیراكهدرقسمتورودیخانهخداوندقرارداشت
بابل به و برداشتند را زیرحوضچه مفرغی گاوهای و مفرغی وحوضچة
بردند.18و19نبوزرادانتمامدیگهایبزرگوكوچکمفرغیوخاکاندازها
راكهبرایقربانگاهبكارمیرفتوانبرها،قاشقها،كاسههاوتمامظروف
دیگرمفرغیخانةخداراباخودبرد.اوهمچنینانبرها،چراغدانها،پیالههاو

كاسههایطالونقرهرابههمراهبرد.
20دوستونوحوضچهودوازدهگاومفرغیكهزیرحوضچهقرارداشتبقدری
سنگینبودندكهوزنكردنآنهاامكانپذیرنبود.تماماینهادرزمانسلیمان
پادشاهساختهشدهبود.21بلندیهرستوندرحدودهشتمترومحیطآندر
حدودپنجمترونیموضخامتدیوارهاشچهارانگشتبودوتوخالیبود،22و
هریکازآنهانیزسرستونیمفرغیبهبلندیدومترونیمداشتوگرداگرد
هرسرستون،انارهایمفرغی،كندهكاریشدهبود؛23رویهرسرستون،یكصد

اناروجودداشت،ولیازپایینفقطنودوششاناررامیشددید.
24و25درضمننبوزرادان،فرماندةسپاهبابلاینافرادرانیزدرمخفیگاههایشان

درشهرپیداكرد:
سرایا،كاهناعظمومعاوناوصفنیا،سهنفرازنگهبانانخانةخدا،یكیاز
فرماندة منشی پادشاه، ازمشاورانمخصوص نفر باهفت لشكر فرماندهان
سپاهیهودا)كهمسئولثبتتعدادسربازانبود(وشصتنفرازاشخاصمهم
دیگر.26نبوزرادانایشانرابهربلهنزدپادشاهبابلبرد،27وپادشاهدرآنجا

همهراكشت.
بهاینترتیباهالییهودابهبابلتبعیدشدند.28تعداداسیرانیكهدرسالهفتم
سلطنتنبوكدنصربهبابلبردهشدند،023ر3نفربود.29یازدهسالبعد،او
832نفردیگرراهماسیركردوبهبابلبرد.30پنجسالبعدازآن،نبوزرادان
فرماندةسپاهبابل،745نفردیگرراتبعیدكرد.بنابراین،درمجموع،600ر4

نفرتبعیدشدند.
31درروزبیستوپنجمماهدوازدهمازسیوهفتمینسالاسیرییهویاكین،
پادشاهیهودا،اویلمرودکبهپادشاهیبابلرسیدویهویاكینراموردلطف
خودقراردادواورااززندانبیرونآورد.32اوبایهویاكینرفتاریمهرآمیز
درپیشگرفتواورابرتمامپادشاهانتبعیدیدربابلبرتریداد،33لباس
نوبهاوپوشاندوازآنپس،اوهمیشهباپادشاهبابلسرسفرهمینشست.
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52:31پادشاهانبابلبایهویاکینخوشرفتاریکردند. 
اودرسال560ق.م.اززندانآزادشدواجازهیافتبا

پادشاههمسفرهشود.خداحتیدرتبعیدنیزبهکسانیکه
ازنسلداودپادشاهبودند،لطفورحمتنشانمیداد.



34اویلمرودکتاروزیكهیهویاكینزندهبود،برایرفعاحتیاجاتشبهاو
مقرریمیپرداخت.
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بود. ناموفق ناکامو ارمیاکاماًل ازدیددنیا،  52:34
نهپولیداشت،نهخانوادهای،ونهدوستوآشنایی.
معبد و مملکت، پایتخت قوم، که کرد پیشگویی او
امارهبرانسیاسیومذهبی نابودخواهندشد، همگی
نپذیرفتند. ندادندوتوصیههایشرا بهسخنانشگوش
اودرمیانمردمهیچمحبوبیتینداشت،وکسیبهاو
مینگریم، عقب به وقتی حال، این با نمیداد. گوش
با بود سپرده وی به خدا که را کاری او میبینیم

از را موفقیت نباید هرگز رساند. انجام به موفقیت
اینها زیرا سنجید، ثروت یا شهرت، خوشبختی، روی
صدقیای نمونه، برای موقتیاند. و گذرا معیارهایی
پادشاهکهمدامبهفکرمنافعخودخواهانهخودشبود،
معیار با را ما موفقیت داد.خدا ازدست را همهچیز
اطاعت،وفاداری،وعدالتمیسنجد.اگرکاریراکه
او نظر از دهید، انجام وفادارانه میسپارد شما به خدا

فردیموفقهستید.


