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هوشع
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میشود
753ق.م.

دومپادشاهان

آمارحیاتی:
هدف:

نشاندادنسرنوشتیکهدرانتظار
همهکسانیاستکهنمیخواهند

خدارارهبرواقعیخودسازند.
نویسنده:

نامعلوم،احتمااًلارمیایاگروهی
ازانبیا

زمینهتاریخی:
قوماسرائیلکهزمانییکپارچهو
متحدبود،بهمدتبیشازیک
قرنبهدوحکومت،یعنیاسرائیل

ویهوداتجزیهشدهاست.
آیاتکلیدی:

»خداوندپیامبرانرایکیپساز
و اسرائیل به تا فرستاد دیگری
یهودابگویند:»ازراههایبدخود
برگردیدودستوراتخداوندرا
دادهاند، شما اجداد به انبیا که
اطاعتکنید.«ولیآنهانهفقط
مانند بلکه نمیکردند، اطاعت
خدای خداوند، به که اجدادشان
خودایماننداشتند،یاغیبودند«

)13:17و14(.
شخصیتهایمهم:

نعمان، الیشع،زنشونیمی، ایلیا،
حزقیا، یوآش، ییهو، ایزابل،
یوشیا، منسی، اشعیا، سنخاریب،

یهویاکیم،صدقیا،نبوکدنصر
جنبههایخاص:

17کتابنبوتیآخرعهدعتیق،
که زمانی از مهمی توضیحات
آن در پادشاهان دوم وقایع
دورهاتفاقافتادهاست،بهدست

میدهد.

خود، حرکت حین در رودخانه، خروشان آبهای
با راکنده، برگها و وشاخههایگیاهان سنگریزهها
خودمیبرد.رودخانهباسرعتبسویدریاپیشمیرود
وچیزیجلودارآننمیتواندباشد.ناگاهشیئیدرخشان
بعدشیئی بیرونمیجهد،و سطحآبرامیشکافدو
دیگر.اینماهیهایدرخشان،بیاعتنابهجریاننیرومند
رودخانه،خالفجهتآبشنامیکنند.ماهیهایآزاد
بایدخالفجریانآبحرکتکنندوهیچچیزآنهارا
ازرسیدنبهمقصدبازنخواهدداشت.شناورماندنبررویآبوهمراهشدنباجریان
رودخانهآساناست.اماخدامارافراخواندهتابرخالفجریانآبشناکنیم.اینکار

آسانینیستوشایددرانجامآنتنهاباشیم،اماکاردرستیاست.
حد در که است وقایعی شرح است؛ اسرائیل تاریخ ادامه پادشاهان دوم کتاب
شده تجزیه اسرائیل مملکت میافتد. اتفاق قوم نابودی و داود مرگ میان فاصل
بود)1پادشاهان12(،ودوحکومتکمکمبهبتپرستیوفسادکشاندهشدندکه
همینامربهفروپاشیواسارتآنهاانجامید.دومپادشاهانبهنقلماجراینکبتبار
12پادشاهحکومتشمالی)کهاسرائیلنامیدهمیشد(و16پادشاهحکومتجنوبی
)کهیهودانامیدهمیشد(میپردازد.اسرائیل130سالحکمرانانشروریراتحمل
میکندکهبطورمتوالیبرتختسلطنتمینشینندتااینکهشلمناسر،پادشاهآشور،
اسرائیلراتسخیرمیکندوهمینامربهاسارتآنهادرسال722ق.م.منتهیمیشود
)6:17(.ازتمامپادشاهانشمالوجنوب،تنهادوپادشاه،یعنیحزقیاویوشیا،»نیک«
سلطنتشان، طول در روحانی احیای و خدا از آنها اطاعت بهخاطر شدهاند. خوانده
یهودا136سالدیگرپابرجامیماندتااینکهدرسال586ق.م.مملکتبهدست

نبوکدنصروبابلیهامیافتد.
را خدا پیغام که میبرد نام نبی 30 از کتابمقدس تاریک، دوره این سرتاسر در
الیشع و ایلیا خدا، بیباک مردان این بین از میکنند. اعالم رهبرانشان و مردم به
برجستهترینآنانمیباشند.وقتیایلیابهپایانخدمتزمینیاشنزدیکمیشود،الیشع
دوبرابرقدرتروحمعلممحبوبشراازاومیطلبد)9:2(.بعدازمدتکوتاهی،ایلیا
درگردبادبهآسمانبردهمیشود)11:2(،والیشعسخنگویخدادرحکومتشمالی
میگردد.زندگیالیشعپراستازنشانهها،اعالنها،اخطارها،ومعجزات.چهارمورد
ازمعجزاتبهیادماندنیاو،فراوانکردنروغنزیتون)1:4ـ7(،شفایپسرزنشونیمی

)8:4ـ37(،شفایجذامنعمان)1:5ـ27(،وشناورکردنسرتبر)1:6ـ7(میباشد.
حتیدرموقعیتهایبسیاربد،خدااقلیتوفاداریبرایخوددارد)31:19(.اودوست

داردمردانوزنانشجاعحقیقتاورااعالمکنند.
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تقسیمبندیکلی:

الفـحکومتتجزیهشده)1:1تا41:17(
1ـخدمتایلیا

2ـپادشاهاناسرائیلویهودا
3ـمردماسرائــیلبهسرزمینآشـورتبعید

میشود

باآنکهقوماسرائیلازهوشوقدرتالیشعبرخورداربودند،اماایشان
ازخدارویبرتافتندودرنتیجه،بهسرزمینآشورتبعیدشدند.آشور،
حکومتشمالیراازمردمیازسرزمینهایدیگرپرکرد.نسلیکه
ازاختالطیهودیانومردمسرزمینهایدیگربهوجودآمد،»سامری«
ایناسارت،بازگشتی نامیدهشدندوموردنفرتیهودیانبودند.در
وجودنداشت؛ایناسارت،مادامالعمربود.این،سرانجامهمهکسانی

استکهتمامعمر،خدارادرزندگیخودکنارمیگذارند.

بـحکومتباقیمانده)1:18تا30:25(
1ـپادشاهانیهودا

2ـیهودابهبابلتبعیدمیشود

حکومتجنوبیازمیانرفت،وانبیاهمانسرنوشترابراییهودا
پیشگوییکردند.چهچیزیبدترازاینمیبایستاتفاقبیفتدتاقومرا
بهتوبهوادارد؟حزقیاویوشیاتوانستندجلوموجشرارترابگیرند.هر
دِوآنهامعبدرابازسازیکردندومردمرابرایعیدپسحگردآوردند.
یوشیابتپرستیراازمملکتریشهکنساخت،امابهمحضآنکهاین
پادشاهانخوبمردند،مردمبهجایزندگیکردنبهطریقخدا،باز
همراهخودرادرپیشگرفتند.هرکسبایددرخانواده،کلیسا،وقوم

خودبهخداایمانداشتهباشدوبرایاوزندگیکند.

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

درعهدعتیق،بهمعجزاتالیشعبیشازهرالیشع
کسدیگریاشارهشدهاست.هدفخدمت
او،احیایاحترامبهخداوپیغاماوبود؛الیشع
برایاینمنظورقاطعانهدرمقابلپادشاهان
شروراسرائیلایستاد.اوبهوسیلهایمانوبا
شجاعتودعا،نهتنهاداوریخدادرمورد
گناهرااعالممیکرد،بلکهرحمتومحبت
ومالطفتخدارانسبتبهافرادوفادارنیز

آشکارمیساخت.

خدا که داد نشان الیشع قدرتمند معجزات
نهتنهابرلشکرهایعظیم،بلکهبرحوادث
روزگارنیزسلطهدارد.وقتیبهخداگوش
او میکنیم، اطاعت او از و میدهیم فرا
قدرتخودرادردگرگونساختناوضاع
خاص خداوند الطاف میدهد. نشان ما به
پادشاهانورهبراننیست،بلکهبرایهمه
کسانیاستکهحاضرندازاوپیرویکنند.
اومیتوانددرزندگیمامعجزهانجامدهد.

Peyman
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916 دومپادشاهان

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

ازبتپرستی یهودا و اسرائیل شرور پادشاهان همه
خدایان این میکردند. حمایت بتپرستی
و وحشیگری و جنگ مظهر دروغین
کمکم و بودند؛ شهوترانی و قدرتطلبی
خصوصیاتآنهاالگویرفتاریمردمشد.با
آنکهآنهاشریعتخداوکاهنانوانبیارا
پادشاهان اما داشتند، دریافتهدایت برای
که بودند انبیایی و کاهنان پی در شرور
بتوانندآنانرابهنفعخودزیرسلطهوکنترل

داشتهباشند.

بتهرآنچیزیاستکهبیشازخدابرفکر
ودلمامسلطاست؛استعدادوپولومقامو
شهرتوقدرت،وحتیچیزهایخوبیمثل
دوستانوخویشانومطالعاتوکسبعلم
میتوانددرزندگیماتبدیلبهبتشود.ما
کمال با اینکه بهخاطر را یهودا و اسرائیل
حماقتبتپرستیکردند،محکوممیکنیم،
امامانیزممکناستبتهایخودراداشته
باشیم،بتهایینظیرقدرت،پول،وجذابیت
ظاهری.امادرپساین»بتها«،تمایلبهدر
دستگرفتنسرنوشتخود،لذاتزندگی،
وتسلطبردیگرانوجوددارد.حتیکسانی
کهبهخداایماندارند،بایددرمقابلکشش

اینبتهایجذابمقاومتکنند.

پادشاهانشرور/
پادشاهانخوب

یعنی شمالی، حکومت پادشاه 19 همه
اسرائیل،شروروخدانشناسبودند.حکومت
و شرور پادشاه 12 یهودا، یعنی جنوبی،
تنها ترتیب، بدین داشت. صالح پادشاه 8
20درصدازتمامپادشاهان،خداترسبودند.
فکر آنها بودند. کوتهبین شرور پادشاهان
مذاهب سایر کردن وارد با که میکردند
وبتهایشانبهمملکتخود،واتحادبااقوام
بتپرست،وثروتمندکردنخود،میتوانند
گیرند. دست به را خود قوم سرنوشت
پادشاهانصالحمیبایستبیشتروقتخود
راصرفخنثیکردِنشرارتهاییکنندکه
پادشاهانقبلازآنهابهوجودآوردهبودند.

گناه به را مردم شرور پادشاهان آنکه با
باعث که نبودند آنها فقط اما کشاندند،
سقوطقومخودشدند.کاهنان،شاهزادگان،
بزرگانقوم،رهبراننظامی،همهمیبایست
ازنقشههاوعاداتکثیفوبرنامهریزیشده
پادشاهانحمایتمیکردندتابهمرحلهاجرا
درآیند.مانمیتوانیمباانداختنتقصیربه
در مسؤولیتخود از رهبرانخود، گردن

قبالاطاعتازخداشانهخالیکنیم.

بهصبرخدا خدا آمده، تثنیه کتاب در که همانطور
اطاعت او از اگر که بود فرموده قومش
کنند،زندگیکامیابیخواهندداشت؛واگر
نااطاعتیکنند،مجازاتونابودخواهندشد.
شکیبا خود قوم به نسبت سال صدها خدا
بود.اوانبیایمتعددی،ازجملهالیشعرانزد
مورد در کافی هشدارهای و فرستاد آنان
نابودیقریبالوقوعرابهآنهاداد.اماحتی

صبرخداهمحدوحدودیدارد.

بهخاطر او است. صبور ما به نسبت خدا
رحمتش،فرصتهایزیادیبهمامیدهدتا
پیغاماورابشنویموازگناهرویگردانشویم
وبهاوایمانبیاوریم.صبراو،بهاینمعنا
نیستکهاونسبتبهنحوهزندگیمابیاعتنا
است،یااینکهمجازیمکههشدارهایاورا
نادیدهبگیریم.صبراوبایدماراواداردکه

همینحاالنزداوبرویم.

گناهانیمجازات مجازات بهعنوان حکومت دو هر
کهمرتکبشدهبودند،ازمیانرفتند.پساز
سلطنتسلیمان،اسرائیلتنها209سالبهحیات
خودادامهدادوبعدبهدستآشورازمیانرفت؛
یهودانیز345سالادامهحیاتدادوبعدبه
دستبابلسقوطکرد.خداپسازهشدارهای
مکرربهقومش،ازاینمللخطاکاربهعنوان

وسیلهایبرایاجرایعدالتشاستفادهکرد.

عواقبعدمقبولاحکاموارادهخداناگوار
نادیده را سرکشی یا بیایمانی او است.
مجازات از اجتناب برای گرفت. نخواهد
مرگ و بیاوریم ایمان او به باید گناه،
شد، انجام ما بهخاطر که را او فداکارانه
بپذیریم؛وگرنهمانیزمجازاتخواهیمشد.
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دومپادشاهان 917

تأثیر نبی الیشع خدمت از بیشتر یهودا و اسرائیل تاریخ
پذیرفتهاست.اوبهمدت50سالبهاسرائیلخدمتکرد،
بابتپرستیپادشاهاناسرائیلویهودابهمبارزهبرخاست
باز بسویخدا تا رادعوتکرد مملکت دو این مردم و

گردند.
را ردایش او بود. رسیده پایان به ایلیا خدمت  اریحا 1ـ
بهروداردنزد،وباالیشعازرویزمینخشکعبور
کرد.خداایلیارادرگردبادبهآسمانبرد،والیشعتنها
باآنردابازگشت.انبیایاریحامتوجهشدندکهالیشع
ایلیااستوازهمانقدرتبرخوردارمیباشد جانشین

)1:1ـ25:2(.

علیه موآب پادشاه  ادوم بیابان 2ـ
رو این از کرد؛ طغیان اسرائیل
اقواماسرائیل،یهودا،وادومتصمیم
گرفتندازبیابانادومحملهکنند،
شدند. مواجه آب کمبود با اما
پادشاهانباالیشعمشورتکردند؛
اوگفتکهخدا،همآبخواهد
خواهد پیروزی هم و فرستاد

بخشید)1:3ـ27(.
تکتک فکر به الیشع  شونیم 3ـ
افرادونیازهایآنهابود.اوبادادن
برای زن یک به روغن مقداری
فروش،کمککردکهویقرض
برای او خدمت بدهد. را خود
زنده شونیم، در دیگری خانواده
کردِنپسرخانوادهبود)1:4ـ37(.
4ـجلجالالیشعبهفکرانبیایجوان
سم جلجال در او بود. جلجال در
آشمسمومراخنثیکرد،بامقدر
کمیغذاهمهافرادگروهانبیارا
سیرنمود،وحتیکاریکردکه
سریکتبررویآبشناوربماند
امانت به را آن که شاگردی و
باز را آن توانست بود، گرفته
یابد.بهدستالیشعبودکهنعمان،
شفا جذام از سوریه سپاه فرمانده

یافت)38:4ـ7:6(.
5ـدوتانباآنکهالیشعیکفرمانده
سوریراازجذامشفاداد،امابه
اسرائیلوفاداربود.اوازنقشههای
جنگـیسـپاهسـوریهمطـلعبودو
پادشاهاسرائیلرادرجریانآنگذاشت.پادشاهسوریه
محاصره را شهر و انداخت دام به دوتان در را الیشع
کرد،بهاینامیدکهاورابکشد.اماالیشعدعاکردکه
پایتخت سامره، به را آنها سپس شوند؛ نابینا سوریها

اسرائیل،هدایتکرد)8:6ـ23(.
6ـسامرهاماسوریهادرسعبرتنگرفتند.آنهابعدًاسامره
رامحاصرهکردند.جالباستکهپادشاهاسرائیلفکر
کردکهالیشعمقصربودهاست،اماالیشعگفتکهدر
روزبعدغذابهفراوانیموجودخواهدبود.مطابقانتظار
انداخت، واهمهای سوریها اردوی در خداوند الیشع،
برای آنها غذای و گذاشتند، فرار به پا سپاهیان و

مکانهایمهمدردومپادشاهان
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باقی بودند، ازگرسنگیدرحالمرگ اسرائیلیهاکه
ماند)24:6ـ20:7(.

7ـدمشقالیشععلیرغموفاداریاشبهاسرائیل،ازخدااطاعت
بنهدد نمود. سفر سوریه، پایتخت دمشق، به و میکرد
پادشاهمریضبود،واوحزائیلرافرستادتاازاوبپرسد
کهآیاشفاخواهدیافتیانه.الیشعمیدانستکهپادشاه
خواهدمرد،وهمینرابهحزائیلگفت.امابعدًاحزائیل،
بعدها، بهقتلرساندوخودراپادشاهساخت. بنهددرا
اسرائیلویهودا،نیروهایخودراباهممتحدساختندتابا

اینخطرجدیدازجانبسوریهبجنگند)1:8ـ29(.
اسرائیلویهوداواردجنگ 8ـراموتجلعادهمینکه
شدند،الیشعنبیجوانیرابهراموتجلعادفرستادتاییهو
رابهعنوانپادشاهبعدیاسرائیلمسحکند.ییهوباعزم
کرد، نابود را یهودا و اسرائیل در اشرار خاندان راسخ
یورامواخزیایپادشاهوملکهایزابلشرورراکشت.او
سپسخانداناخابوهمهپرستندگانبعلدراسرائیلرا

بهقتلرساند)1:9ـ1:11(.

9ـاورشلیمعتلیاکهتشنهقدرتبود،بعدازکشتهشدن
پسرش،اخزیا،ملکهیهوداشد.اوهمهنوههایخودرابه
قتلرساند،بهجزیوآشکهعمهاشاوراپنهانکرد.
تاجگذاری پادشاهی برای یوآشدرسنهفتسالگی
شدوعتلیاراسرنگونکرد.درهمینموقعدرسامره،
سوریهامکررًابهاسرائیلحملهمیکردند.پادشاهجدید
اسرائیلباالیشعمالقاتکردوالیشعبهاوگفتکهسه

باربرسوریهپیروزخواهدشد)2:11ـ19:13(.
متعاقبمرگالیشع،پادشاهانشروریدرمملکتاسرائیل
برسرکارآمدند.ردکردنخداوبتپرستیآنهاباعث
سقوطایشانشد.امپراطوریآشورسامرهراتسخیرکرد
)20:13ـ41:17(. برد اسارت به را اسرائیلیها بیشتر و
اسارتیهودابهواسطهچندپادشاهخوبکهبتهارانابود
کردندوخداراعبادتنمودند،برایمدتکوتاهیبه
رو، این از شدند. دور ازخدا بسیاری اما افتاد. تعویق
اورشلیمبهدستابرقدرتبعدی،یعنیبابلافتاد،واهالی

شهربهاسارتبردهشدند)1:18ـ30:25(.



الفـحکومتتجزیهشده)1:1تا41:17(
برای را الیشعخدمتخود میشود، برده آسمان به آتشین ارابه با ایلیا آنکه از پس
حکومتشمالیآغازمیکند.الیشعمعجزاتزیادیانجاممیدهدومردمرابهبازگشت
بسویخدادعوتمیکند،اماآنهابرشرارتخویشاصرارمیورزند.اسرائیلمغلوب
نمیگردند. باز تبعیدمیشوندودیگرهرگز آشورمیشودومردمحکومتشمالی
بیاعتناییمیکنندو اخطارهایخدا به استکه عاقبتی،سرانجامهمهکسانی چنین

بهخاطراشتیاقبهگناه،ازراههایکجخویشبازنمیگردند.

اخزیایپادشاهباایلیادرگیرمیشود

بعدازمرگاخاب،پادشاهاسرائیل،قومموآبسربهشورشگذاشتند1
وازپرداختباجوخراجبهاسرائیلامتناعورزیدند.

2درآنروزهااخزیا،پادشاهجدیداسرائیلازایوانطبقةباالیقصرخوددر
سامرهبهزیرافتاده،بشدتمجروحشدهبود.ویقاصدانیبهمعبدبعلزبوب،

بتاهالیعقرونفرستادتابپرسندكهآیابهبودخواهدیافتیانه.
3امافرشتةخداوندبهایلیاینبیدستوردادتاخودرابهقاصدانپادشاهبرساند
وبگوید:»آیادراسرائیلخدایینیستكهشمانزدبعلزبوبخدایعقرون
یانه؟4بهپادشاهبگویید بپرسیدكهپادشاهبهبودمییابد او از تا میروید
كهخداوندمیفرماید:چونچنینكاریكردهایازبستربیماریبرنخواهی

خاستوخواهیمرد.«

1:1
2سمو2:8
2پاد5:3
1توا2:18

1:1
2سمو2:8
2پاد5:3
1توا2:18

2:1
1پاد3:14
2پاد7:8

2:1
1پاد3:14
2پاد7:8

3:1
1پاد1:17

3:1
1پاد1:17

4:1
2پاد16:1و17

4:1
2پاد16:1و17
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1:1کتابهایاولودومپادشاهاندراصلیککتاب 
بودهاند؛ازاینرو،دومپادشاهانازآنجاییشروعمیشود
کهاولپادشاهانپایانمییابد.اسرائیلکهروزیملت
بزرگیبود،حاالبهدوقسمتتقسیمشده،زیرامردمآن
خدارابهفراموشیسپردند.اینکتابباایلیا،نبیخداکه
بهآسمانبردهشدآغازمیگردد،وبامردماسرائیلو
یهوداکهبهاسارتبردهمیشوند،پایانمییابد.درکتاب
اولپادشاهان،معبدزیبایخداساختهشد.درکتابدوم
پادشاهانمعبدموردهتکحرمتقرارمیگیردوویران

میشود.
امروزدنیایمابهطورچشمگیریشبیهدنیاییاستکه
درکتابدومپادشاهانتوصیفشدهاست.حکومتها
درپیخشنودیخدانیستند،وکشورهادرآتشجنگ
علم، دروغیِن خدایان پیرو مردم از بسیاری میسوزند.
نادر بسیار خدا واقعی پرستش جنگاند. و مادهگرایی،

است.
دردنیایدرهموبرهموفاسدما،میتوانیمبهنمونههایی

مانندداود،ایلیا،والیشعرویآوریمکهوقفجاللخدا
وشریعتاوبودندودرزمانخودباعثتغییرواحیا
شدند.مهمترازاین،میتوانیمبهعیسیمسیح،نمونهکامل،
چشمبدوزیم.برایآنکهملتهاارادهخداراانجامدهند،
بهافرادینیازهستکهکارخدارابهانجامبرسانند.اگر
قلبشمامطیعخداباشد،اومیتواندازطریقشماعمل
کندتاکاریراکهشمارابهانجامآنفراخواندهاست،

بهکمالبرساند.
خدای یعنی نبود، بعل خدای همان بعلزبوب،  2:1
میپرستیدند را آن ایزابـل و اخـاب که کنعـانیها
)1پادشاهان29:16ـ33(.بعلزبوبخدایمشهوردیگری
بودکهبتخانهمربوطبهآندرشهرعقرونقرارداشت.
ازآنجاکهتصورمیشداینبتقدرتپیشگوییدارد،
اخزیایپادشاهقاصدانیبهعقرونفرستادتاازسرنوشت
خودمطلعشود.بهاینخداقدرتیخارقالعادهواسرارآمیز
بهخدا را او بیاحترامی اخزیا میشد.عمل داده نسبت

نشانداد.
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5فرستادگانوقتیاینخبررااززبانایلیاشنیدندفورینزدپادشاهبازگشتند.
پادشاهازایشانپرسید:»چرابهاینزودیبازگشتید؟«

6گفتند:»درراهباشخصیروبروشدیمواوبهماگفتتانزدشمابازگردیم

وبگوییمكهخداوندمیفرماید:چراقاصدانمیفرستیتاازبعلزبوبخدای
چنین ندارد؟حالكه اسرائیلخداییوجود در مگر عقرونسؤالكنند؟

كردهای،ازبستربیماریبرنخواهیخاستوخواهیمرد.«
7پادشاهپرسید:»ظاهراینشخصچگونهبود؟«

8گفتند:»پوستینیبرتنداشتوكمربندیچرمیبركمربستهبود.«

پادشاهگفت:»اوهمانایلیاینبیاست!«9پسسرداریراباپنجاهسرباز
مأموركردتااورابیاورند.آنهااورادرحالیكهرویتپهاینشستهبود
پیداكردند.آنسرداربهایلیاگفت:»ایمردخدا،پادشاهدستوردادهاست

همراهمابیایی.«
10ولیایلیاجوابداد:»اگرمنمردخداهستم،آتشازآسماننازلشود
وتووپنجاهسربازترانابودكند!«ناگهانآتشازآسماننازلشدوآن

سرداروسربازانشراكشت.
11پسپادشاهسرداردیگریراباپنجاهسربازفرستادتابهایلیابگوید:»ای

مردخدا،پادشاهدستورمیدهدفوریپایینبیایی.«
12ایلیاجوابداد:»اگرمنمردخداهستمآتشازآسماننازلشودوتوو
پنجاهسربازترانابودكند!«باردیگرآتشخداازآسمانفرودآمدوآنها

رانیزكشت.
13باردیگرپادشاهپنجاهسربازفرستاد،ولیاینبارفرماندةآنهادرحضور
ایلیازانوزده،باالتماسگفت:»ایمردخدا،جانمنوجاناینپنجاهنفر
و مانندآندوسردار را ما 14برمنرحمكن! راحفظكن. خدمتگزارت

افرادشنابودنكن.«
15آنگاهفرشتةخداوندبهایلیاگفت:»نترس!همراهاوبرو.«پسایلیاهمراه

آنسردارنزدپادشاهرفت.
16ایلیابهپادشاهگفت:»خداوندمیفرماید:چراقاصداننزدبعلزبوبخدای
عقرونمیفرستیتادربارةبهبودیتازاوسؤالكنند؟آیابهایندلیلچنین

8:1
متی4:3
مر6:1

8:1
متی4:3
مر6:1

10:1
1پاد36:18؛28:22

2توا16:36
ایو16:1
لو54:9

10:1
1پاد36:18؛28:22

2توا16:36
ایو16:1
لو54:9

15:1
2پاد3:1
15:1

2پاد3:1
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مراجعه ایلیا، درباره بیشتر اطالعات کسب برای  8:1

کنیدبهتاریخچهزندگیاودر1پادشاهانفصل18.
13:1ـ15توجهکنیدکهفرماندهسومچگونهنزدایلیا
رفت.باآنکهدوفرماندهاول،ایلیارا»مردخدا«خطاب
کردند،اماصادقنبودند.فرماندهسومهماورا»مردخدا«

نماید. رحم او به که کرد تقاضا فروتنی با اما خواند،
برخورداوکهنشاندهندهاحتراماوبهخداوقدرتاو
بود،جانافرادشرانجاتداد.زندگیپرثمربانگرش
درستنسبتبهخداآغازمیشود.بگذاریداحترامبهخدا

ودیگرانمشخصهنگرششماباشد.



كردیكهدراسرائیلخدایینیستتاازاوبپرسی؟چوناینكارراكردهای،
ازبستربیماریبرنخواهیخاستوخواهیمرد.«

17پساخزیامرد،همانطوركهخداوندبوسیلةایلیاخبردادهبود؛وچونپسری
نداشتكهجانشینششود،برادرشیورامبجایاوپادشاهشد.اینواقعهدرسالدوم
سلطنتیهورام)پسریهوشافاط(پادشاهیهودااتفاقافتاد.18شرحبقیةرویدادهای
سلطنتاخزیاوكارهایاودركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«ثبتشدهاست.

1ـخدمتایلیا
خداایلیارابهآسمانمیبرد

زمانآنرسیدهبودكهخداوندایلیارادرگردبادبهآسمانببرد.ایلیا2
وقتیباالیشعازشهرجلجالخارجمیشد،بهاوگفت:»تودراینجا

بمان،چونخداوندبهمنفرمودهاستبهبیتئیلبروم.«
ولیالیشعجوابداد:»بهخداوندزندهوبهجانتوقسم،منازتوجدانمیشوم!«

پسباهمبهبیتئیلرفتند.3گروهیازانبیاكهدربیتئیلبودندبهاستقبال
آنانآمده،بهالیشعگفتند:»آیامیدانیكهامروزخداوندقصدداردموالی

توراازتوبگیرد؟«
الیشعجوابداد:»بلی،میدانم.ساكتباشید!«

4سپسایلیابهالیشعگفت:»همینجابمان،چونخداوندبهمنفرمودهاست
بهشهراریحابروم.«

اماالیشعبازجوابداد:»بهخداوندزندهوبهجانتوقسم،منازتوجدا
نمیشوم.«پسباهمبهاریحارفتند.

5درآنجاهمگروهانبیایاریحانزدالیشعآمده،ازاوپرسیدند:»آیاخبرداری
كهخداوندمیخواهدامروزموالیتراازتوبگیرد؟«

اوگفت:»بلی،میدانم.ساكتباشید!«
6و7آنگاهایلیابهالیشعگفت:»دراینجابمان،زیراخداوندفرمودهاستبطرف

روداردنبروم.«

17:1
2پاد1:3؛16:8

17:1
2پاد1:3؛16:8

18:1
2پاد34:10؛8:13و12؛

15:14

18:1
2پاد34:10؛8:13و12؛

15:14

1:2
پیدا23:5و24
1پاد16:19
2پاد11:2
عبر5:11

1:2
پیدا23:5و24
1پاد16:19
2پاد11:2
عبر5:11

3:2
2پاد5:2و7و15

3:2
2پاد5:2و7و15

4:2
1پاد34:16
2پاد15:2

4:2
1پاد34:16
2پاد15:2

6:2
روت15:1ـ17

2سمو19:15ـ21
2پاد1:2و2

6:2
روت15:1ـ17

2سمو19:15ـ21
2پاد1:2و2

دومپادشاهان2،1 921

پادشاهان  “تاریخ و اسرائیل” پادشاهان “تاریخ  18:1
دوم نویسنده بودند. تاریخ کتابهای )23:8( یهودا”
نوشته،حقایقی را اینکتاب الهامخدا با پادشاهانکه
راازاینکتابهابرگزیدتاماجراهایاسرائیلویهودا
راازدیدخدابازنویسیکند.خداافکارنویسندهوکار
هدایت راطوری دوکتاب این از قسمتهایی انتخاب

کردکهپیغامشامروزبهدرستیبهمابرسد.
3:2دربیتئیلمدرسهویژهایبرایانبیاوجودداشت
سرعت از که بود انبیا« »مدرسه چندین از یکی که

یربعام حکومت زمان از که اخالقی و روحانی زوال
معلوم، قرار از میکاست. حدی تا بود، شده شروع
قرار بیتئیل و اریحا، جلجال، در مدارس این بیشتر
میکردند، مدارسشرکت این در که داشتند.کسانی
تعلیممییافتندتاسخنگویخداشوند.اینمدارسمانند
شاگردان تجمع حالت بلکه نبودند، امروزی مدارس
دوریکرهبرراداشت،وچیزیشبیهمحفلشاگردان
تعلیم او از و میکردند پیروی را او که بود عیسی

مییافتند.



اماالیشعمثلدفعاتپیشجوابداد:»بهخداوندزندهوبهجانتوقسم،من
ازتوجدانمیشوم.«پسباهمرفتندودركنارروداردنایستادند،درحالیكه
پنجاهنفرازگروهانبیاازدورایشانراتماشامیكردند.8آنگاهایلیاردایخود
راپیچیدهآنرابهآبزد.آبرودخانهدوقسمتشدوایلیاوالیشعازراه

خشکوسطآنعبوركردند.
9وقتیبهآنسویروداردنرسیدند،ایلیابهالیشعگفت:»پیشازآنكهبه

آسمانبرومبگوچهمیخواهیتابرایتانجامدهم.«
الیشعجوابداد:»دوبرابرقدرتروحخودرابهمنبده!«

8:2
خرو21:14
1پاد19:19
مز5:114

8:2
خرو21:14
1پاد19:19
مز5:114

9:2
1پاد5:3
2توا7:1

9:2
1پاد5:3
2توا7:1
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9:2الیشعازایلیاتقاضاکردکهدوبرابرقدرتروح
اورادریافتدارد.تثنیه17:21بهدرکتقاضایالیشع
کمکمیکند.مطابقسنتیهود،فرزنداولخانوادهاز
ارثپدردوبرابرسهممیبرد)مراجعهکنیدبهتوضیحات
مربوطبهپیدایش31:25(.اوازایلیامیخواستکهوارث
یاجانشیناوباشد،یعنیکارایلیاراکهرهبریانبیابود،
ادامهدهد.تصمیمدرمورددرخواستالیشعباخدابود.

9:2الیشعتقاضاکردکهدوبرابرقدرتایلیاراداشتهباشد.

اینتقاضاییجسورانهبود،اماخداآنرامستجابکرد.
چرا؟چونانگیزههایالیشعخالصبود.هدفاصلیاواین
نبودکهبهتریاقدرتمندترازایلیاشود،بلکههدفشوفاداری
الزم باشد، خالص ما انگیزههای اگر بود. خدا به بیشتر
نخواهدبودازطلبیدنچیزهایبزرگازخداواهمهداشته
باشیم.وقتیازخدامیطلبیمکهقدرتیاتواناییزیادیبهما
بدهد،الزماستتمایالتخودراموردبررسیقراردهیمو

ازهرخودخواهیکهدرخودمییابیم،خالصشویم.

پادشاهانتابهاینموقعودشمنانآنها

همهتاریخهاقبلازمیالداست.
قسمتپررنگتررویخطزماننمایانگردورهنایبالسلطنهایاست.

برایفهرستاسامیهمهپادشاهاناسرائیلویهودا،مراجعهکنیدبهجدولموجودبینکتابهایاولودومپادشاهان.

اسرائــیل
یهــــودا

872
یهوشافاط

)پادشاهسوریه(شد، بنهدددوم مغلوب
پیروزیاعجابانگیزیبرموآبوعّمون
بهدستآورد،وشورشیبهرهبریمیشع

)پادشاهموآب(راسرکوبکرد.
1پادشاهان41:22ـ50
2تواریخ1:17ـ37:20

نایبالسلطنه
848-853

853
یهورام

دست از را ادوم بر سلطه
داد،موردحملهفلسطینیها

وعربهاقرارگرفت.
2پادشاهان16:8ـ24
2تواریخ1:21ـ20

841 848

841

852
یـورام

)پادشاه میشع یهودا، بهکمک
موآب(رامغلوبکرد،وبهطور
دوم بنهدد دست از معجزهآسا

)پادشاهسوریه(رهایییافت.
2پادشاهان17:1؛1:3ـ25:8

853
اخـزیا

1پادشاهان40:22تا
؛ 18:1 2پادشاهان
2تواریخ35:20ـ37



10ایلیاگفت:»چیزدشواریخواستی.اگروقتیبهآسمانمیروممراببینی،
خواستهات اینصورت غیر در شد؛ خواهد داده تو به خواستی آنچه آنگاه

برآوردهنخواهدشد.«
11درحالیكهآندوباهمقدممیزدندوصحبتمیكردند،ناگهانعرابهای
آتشینكهاسبانآتشینآنرامیكشیدند،ظاهرشدوآندوراازهمجدا
كردوایلیادرگردبادبهآسمانباالرفت.12الیشعاینرادیدوفریادزد:
»ایپدرم!ایپدرم!تومدافعنیرومنداسرائیلبودی!«پسازآنالیشعدیگر

اوراندید.
سپسالیشعردایخودراپارهكرد13و14وردایایلیاراكهافتادهبود،برداشت
بلندگفت: باصدای بهآبزدو بازگشتوآنرا اردن بهكناررود و
»كجاستخداوند،خدایایلیا؟«آبدوقسمتشدوالیشعازراهخشک

وسطآنعبوركرد.
15گروهانبیایاریحاچوناینواقعهرادیدندگفتند:»قدرتروحایلیابر

الیشعقرارگرفتهاست!«سپسبهاستقبالشرفتندواوراتعظیمكرده،گفتند:
16»اجازهبفرماییدپنجاهنفرازمردانقویخودرابهجستجویموالیشما

بفرستیم،شایدروحخداونداورابهكوهییادرهایبردهباشد.«
الیشعگفت:»نه،آنهارانفرستید.«

17ولیآنهاآنقدراصراركردندكهسرانجامالیشعبارفتنایشانموافقتنمود.
پسآنپنجاهنفررفتندوسهروزجستجوكردند؛ولیایلیارانیافتند.

18وقتیبازگشتند،الیشعهنوزدراریحابودوبهایشانگفت:»مگربهشما
نگفتمنروید؟«

الیشعآبراتصفیهمیکند
19دراینهنگام،چندنفرازاهالیشهراریحانزدالیشعآمده،بهاوگفتند:
»همانطوركهمیدانیدشهرمادرجایخوبیقراردارد،ولیآبآنسالم

نیستوباعثبیحاصلیزمینمامیشود.«

11:2
2پاد1:2؛17:6

11:2
2پاد1:2؛17:6

12:2
2پاد14:13

12:2
2پاد14:13

16:2
1پاد12:18

حز14:3و15؛3:8؛24:11
اعما39:8

16:2
1پاد12:18

حز14:3و15؛3:8؛24:11
اعما39:8

دومپادشاهان2 923

14:2وقتیالیشعردایایلیارابهآبزد،اینکاررااز 
رویبیاحترامیبهخدایاایلیانکرد.اینکاراوتقاضاییبود

ازخداکهانتخاباورابهعنوانجانشینایلیاتأییدکند.
16:2ـ18ایلیابدونآنکهچشمازجهانفروبندد،به
آسمانبردهشد.اودومیننفریاستکهکتابمقدساز
اوناممیبردکهبهآسمانبردهشد.خنوخاولیننفربود
)پیدایش21:5ـ24(.احتمااًلسایرافراِدمدرسهانبیاندیدند
کهخداایلیارابهآسمانبرد،یاشایداگرمیدیدند،باور
کردنشبرایشاندشوارمیبود.درهردوحال،آنهادر

صددیافتنایلیابرآمدند.اماهیچاثریازاونیافتند؛همین
امرایناتفاقراتأییدکردوباعثتقویتایمانایشان
گردید.تنهاشخصدیگریکهباجسمانسانیبهآسمان
بردهشد،عیسیبودکهبعدازقیامشازمردگانصورت

گرفت)اعمال9:1(.
16:2ـ25اینسهواقعهشهادتیبودندبررسالتالیشع
بهعنواننبیخدا.ثبتاینسهواقعهبرایایناستکه
قدرتواقتدارجدیدالیشعرابهعنواننبیارشداسرائیل

تحتقدرتواقتدارنهاییخدانشاندهد.



20الیشعگفت:»دریکطشتتازهنمکبریزیدونزدمنبیاورید.«طشت
راآوردند.21الیشعبهسرچشمةشهررفتونمکرادرآنریخته،گفت:
»خداونداینآبراسالمكردهاستتاپسازایندیگرموجببیحاصلی
زمینومرگنشود.«22آبآنشهرهمانگونهكهالیشعگفتهبودازآن

پسسالمشد.

الیشعموردتمسخرقرارمیگیرد
23الیشعازاریحاعازمبیتئیلشد.دربینراهعدهایپسرنوجوانازشهری
بیرونآمدندواورابهبادمسخرهگرفته،گفتند:»ایكچلازاینجابرو.ای
كچلازاینجابرو.«24اونیزبرگشتوبهنامخداوندآنهارانفرینكرد.
آنگاهدوخرسازجنگلبیرونآمدندوچهلودونفرازآنانراپارهكردند.

25سپسالیشعبهكوهكرملرفتوازآنجابهسامرهبازگشت.

الیشعپیروزیاسرائیلرابرموآبپیشگوییمیکند

سال3 هجدهمین در اسرائیل بر را خود سلطنت اخاب، پسر یورام
پادشاهیهوداآغازكردودوازدهسالپادشاهی سلطنتیهوشافاط،
نمود.پایتختاوسامرهبود.2یورامنسبتبهخداوندگناهورزیدولینهبه
اندازةپدرومادرش.اومجسـمةبعلراكهپدرشساختهبود،خرابكرد.

21:2
خرو25:15
2پاد41:4

21:2
خرو25:15
2پاد41:4

24:2
داو20:9و57
1پاد19:21
2پاد10:1
ار16:28

24:2
داو20:9و57
1پاد19:21
2پاد10:1
ار16:28

1:3
1پاد51:22

2پاد17:1؛16:8

1:3
1پاد51:22

2پاد17:1؛16:8

2:3
1پاد31:16و32

2پاد26:10

2:3
1پاد31:16و32

2پاد26:10
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بلکه نبودند، بچهها الیشع نفرین قربانیان  23:2و24
عدهایاوباشجوانبودند.ازآنجاکهآنهااهلبیتئیل،
یعنیمرکزبتپرستیدرحکومتشمالیبودند،احتمااًل
و بیبند برضد که بدهند هشدار الیشع به میخواستند
باریآنهاسخننگوید،کاریکهایلیاقباًلمیکرد.آنها
کار این بلکه نمیکردند، مسخره را الیشع کچلی فقط
و الیشع پیغام به نسبت را ایشان بیاحترامیشدید آنها
قدرتخدانشانمیداد.شایدهمآنهااورابهخاطرعدم
اعتقادشانبهارابهآتشینکهایلیارابهآسمانبرد،مسخره
میکردند.وقتیالیشعآنهارانفرینکرد،خودشدستور
مجازاتشان برای خدا را خرسها بیایند. خرسها که نداد

فرستاد.
23:2ـ25اینجوانانپیامآورخدارامسخرهکردندو
مسخرهکردن شد. تمام جانشان بهای به آنها کار این
است. بوده رایج تفریحی اعصار، طی مذهبی رهبران
تحمل و دنیا با بودن متفاوت یعنی خدا برای ایستادن
ناسزاها.وقتیمارهبرانمذهبیرابهتمسخرمیگیریمو
بهآنهابدگمانمیشویم،درخطرمسخرهکردننهفقط

انسان،بلکهپیغامروحانیایشاننیزمیافتیم.مابایدبرای
رهبراندعاکنیم،نهاینکهبهآنهابخندیم.رهبرانواقعی،
یعنیکسانیکهازخداپیرویمیکنند،بایدبرایخدمت

خود،سخنانتشویقآمیزوحاکیازاحترامبشنوند.
1:3باآنکهدر17:1آمدهکهیهورامپادشاهیهودابود،
امادر1:3یهوشافاطپادشاهیهودامعرفیشدهاست.وقتی
پادشاهیسالخوردهمیشد،معمولبودکهپسرشبهعنوان
یهوشافاط ادارهکند. را نایبالسلطنهدرکنارشکشور
بانزدیکشدنبهپایانسلطنتخود،پسرشیهورامرا
برگزیدتابههمراهاوحکومتکند.یهورام)کهیورام
نیزنامیدهمیشد(بهمدتپنجسالبهعنواننایبالسلطنه
ق.م(. ـ848 853( کرد حکومت یهوشافاط کنار در
است(. شده برده نام او از دیگر بار نیز 16:8ـ24 )در
بهاینترتیب،پادشاهاناسرائیلویهودادرایندوره،
همنامبودند:هردویهورامنامیدهمیشدند.یهورام،پادشاه
اسرائیل،پسراخابوبرادراخزیابود)17:1(.هماخاب
)1پادشاهان29:16ـ40:22(وهماخزیا)2:1ـ18(قبلاز

یهورامپادشاهبودند.



3باوجوداین،اونیزازگناهانیربعام)پسرنباط(كهاسرائیلرابهبتپرستی
كشانیدهبودپیروینموده،ازآنهادستبرنداشت.

4میشع،پادشاهموآبكههرسالازگلههایخودصدهزاربرهونیزپشم

3:3
1پاد28:12؛16:14

3:3
1پاد28:12؛16:14

4:3
2سمو2:8
1توا2:18
مز8:60
اش1:16

4:3
2سمو2:8
1توا2:18
مز8:60
اش1:16
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یربعام« »گناه با غالبًا اسرائیل پادشاهان گناهان  3:3
شمالی حکومت پادشاه اولین یربعام میشود. مقایسه
را بتپرستی که بود این او بزرگ گناه بود. اسرائیل
شد باعث و نهاد، بنیاد حکومتش قلمرو سرتاسر در
ازخدادورشوند)1پادشاهان25:12ـ33(.یهورام مردم
بابیتوجهیبهخداومجازنمودنبتپرستی،دستبه

گناهیبهبزرگیگناهیربعامزد.

4:3اسرائیلویهودابعضیازحاصلخیزترینزمینهاو
مهمترینمناطقسوقالجیشیدرخاورمیانهرادراختیار
داشتند.بههمیندلیلتعجبینداردکهاقوامهمسایهمثل
موآببهآنهاحسادتمیورزیدندودائمًامیکوشیدنداین
سرزمینراتصاحبکنند.موآبدرستدرجنوبشرقی
اسرائیلواقعبود.سرزمینموآببهواسطهرهبریمقتدر
نظامیاخابپادشاه،برایمدتیتحتکنترلاسرائیلدر

معجزاتایلیاو
الیشع

بعل،خدایدروغینی
از بســیاری کــه
را آن اسرائیــلیها
خـدای میپرستیدند،
و آتـــش بـــاران،
محصوالتکشاورزی
او پرستش بـود.
قربــــانی مســتلزم
کودکــانهمبــود.
معجزاتایلیاوالیشع
بارهاقــدرتخـدای
حقیقیرابربعلنشان
بیانگر همچنین داد.
خدا که بود ارزشی
برایزندگیکودکان

قائلمیشد.

معجزات
ایلــیا

1ـکالغهاغذامیآورند.

2ـغذایبیوهزنزیادمیشود.

3ـپسربیوهزنزندهمیشود.

تبدیل خاکستر به آتش در قربانی و قربانگاه 4ـ
میشود.

5ـسربازاناخزیادرآتشمیسوزند.

6ـروداردندوقسمتمیشود.

7ـانتقالبهآسمان

الیشع
1ـروداردندوقسمتمیشود.

2ـچشمهدراریحاتصفیهمیشود.

3ـروغنبیوهزنزیادمیشود.

4ـپسرمردهزندهمیشود.

5ـآشسمیسالممیشود.

6ـغذایانبیازیادمیشود.

7ـنعمانازجذامشفامییابد.

8ـجیحزیمبتالبهجذاممیشود.

9ـتیغهتبررویآبشناورمیشود.

10ـسپاهیانسوریکورمیشوند.

محلآیات

1پادشاهان5:17و6

1پادشاهان12:17ـ16

1پادشاهان17:17ـ24

1پادشاهان16:18ـ46

2پادشاهان14-9:1

2پادشاهان6:2ـ8

2پادشاهان11:2و12

2پادشاهان13:2و14

2پادشاهان19:2ـ22

2پادشاهان1:4ـ7

2پادشاهان18:4ـ37

2پادشاهان38:4ـ41

2پادشاهان42:4ـ44

2پادشاهان1:5ـ14

2پادشاهان15:5ـ27

2پادشاهان1:6ـ7

2پادشاهان8:6ـ23

عنصرمعجزه

خوراک

آردوروغن

زندگییککودک

آبوآتش

آتش

آب

بادوآتش

آب

آب

روغن

زندگییککودک

آرد

نانوغله

آب

فقطکالم

آب

دعایالیشع



صدهزارقوچبهاسرائیلباجمیداد،5بعدازمرگاخاب،ازپرداختباجبه
اسرائیلامتناعورزید.6پسیورامازپایتختخارجشدتاسپاهاسرائیلراجمع

كند.7سپساینپیغامرابراییهوشافاط،پادشاهیهودافرستاد:
او با مرادرجنگ آیا است. فرمانمنسرپیچیكرده از »پادشاهموآب

كمکخواهیكرد؟«
منو راكمکخواهمكرد. تو »البتهكه اوگفت: درجواب یهوشافاط
تمامافرادواسبانمزیرفرمانتوهستیم.8ازكدامطرفبایدحملهراشروع

كرد؟«
یورامجوابداد:»ازبیابانادومحملهمیكنیم.«

متحدشده،رهسپار باهم ادوم نیروهای نیز و یهودا و اسرائیل سپاه 9پس
جنگشدند.اماپسازهفتروزپیشرویدربیابان،آبتمامشدوافرادو

چهارپایانتشنهشدند.
10یورام،پادشاهاسرائیل،بااندوهگفت:»حاالچهكنیم؟خداوند،ماسهپادشاه

رابهاینجاآوردهاستتامارامغلوبپادشاهموآبكند.«
ازانبیایخداوندكسیهمراهما 11امایهوشافاط،پادشاهیهودا،پرسید:»آیا
افرادیورام از بایدكرد؟یكی مابگویدچه به ازجانبخداوند تا نیست

جوابداد:»الیشعكهخادمایلیابود،اینجاست.«
12یهوشافاطگفت:»اونبیراستینخداونداست.«پسپادشاهاناسرائیلو

یهوداوادومنزدالیشعرفتندتابااومشورتنمایندكهچهكنند.
13الیشعبهپادشاهاسرائیلگفت:»چرانزدمنآمدهای؟بروباانبیایپدرو

مادرتمشورتكن!«
امایورامپادشاهجوابداد:»نه!چوناینخداونداستكهماسهپادشاهرابه

اینجاآوردهتامغلوبپادشاهموآبشویم!«
اگر متعالكهخدمتشمیكنمقسم، قادر 14الیشعگفت:»بهذاتخداوند

5:3
2پاد1:1

5:3
2پاد1:1

11:3
1پاد21:19؛7:22

11:3
1پاد21:19؛7:22

13:3
1پاد6:22و22

13:3
1پاد6:22و22
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آمدهبود.وقتیاخابمرد،میشع،پادشاهموآب،فرصت 
اسرائیل، بعدی پادشاه بزند. شورش به دست که یافت
اخزیا،قدمیبرایسرکوبیشورشبرنداشت،اماجانشین
سپاه با را نیروهایش او زد. اقدام به دست یهورام، او،
یهوشافاط،پادشاهیهودا،متحدساختوبهجنگموآبیها
رفت.اسرائیلویهودابهاتفاقیکدیگر،موآبیهاراتا
اماوقتیدیدندکه آستانهتسلیمشدنسرکوبکردند.
پادشاهموآبپسرشراقربانیمیکند)27:3(،بامشاهده
اینمنظرهنفرتانگیربهمملکتخودبازگشتند.موآب
جنگهایبسیاردیگریبااسرائیلوبایهوداکرد.میشع،
نام به لوحی روی را خود دالوریهای موآب، پادشاه

“سنگموآبی”حککردکهدرسال1868کشفشد.
11:3ـ20سؤالیهوشافاط،»آیاازانبیایخداوندکسی
همراهمانیست؟«نشانمیدهدکهچطورپرستشخدای
حقیقیدرهردوحکومتروبهزوالگذاشتهبود.درزمان
داود،همکاهناعظموهمانبیابهپادشاهمشورتمیدادند.
امابیشترکاهنان،اسرائیلراترککردهبودند)مراجعه
33:13و34(. 1پادشاهان به مربوط توضیحات به کنید
درآنجابهانبیایخدابهچشمپیامآورانمرگونابودی
الیشع اینمعجزهکه مینگریستند)1پادشاهان18:22(.
صحه خدا اقتدار و قدرت بر کرد، پیشگویی را آن

گذاشتوبهخدمتالیشعاعتباربخشید.
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بخاطریهوشافاط،پادشاهیهودانبودمنحتیبهتونگاههمنمیكردم.15حال،
نوازندهاینزدمنبیاورید.«وقتینوازندهشروعبهنواختنكرد،كالمخداوند

برالیشعنازلشد16واوگفت:
»خداوندمیفرماید:بسترخشکاینرودخانهراپرازگودالكنیدتامن
امارودخانةخشک نخواهیددید، باران 17بادو مملوسازم. ازآب را آنها
پرازآبمیشودتاهمخودتانسیرابشویدوهمچهارپایانتان.18خداوند
كاربزرگترینیزانجامخواهدداد؛اوشمارابرموآبپیروزخواهدكرد!
19بهترینشهرهاواستحكاماتایشانراازبینخواهیدبرد،درختانمیوهرا
خواهیدبرید،چشمههایآبرامسدودخواهیدكردومزارعحاصلخیزایشان

راباسنگهاپرنموده،آنهاراازبینخواهیدبرد.«
20صبحروزبعد،هنگامتقدیمقربانیصبحگاهی،ازراهادومآبجاریشدو

طولینكشیدكههمهجارافراگرفت.
21وقتیمردمموآبشنیدندكهسهسپاهمتحدبطرفآنهاپیشمیآیند،تمام
پیروجوان،جمعكردندودرمرز از بجنگند، كسانیراكهمیتوانستند
كشورخودموضعگرفتند.22ولیصبحروزبعد،وقتیآقتاببرآمدوبر
آنآبتابید،موآبیهاازآنطرف،آبرامثلخون،سرخدیدند23وفریاد
افتاده،خون هم بهجان پادشاهدشمن سه كنید!سربازان »نگاه برآوردند:

یكدیگرراریختهاند!برویمغارتشانكنیم!«
24اماهمینكهبهاردوگاهاسرائیلرسیدندسربازاناسرائیلیبهآنهاحملهكردند.
سپاهموآبتارومارشد.سربازاناسرائیلیواردسرزمینموآبشدندوبه
كشتارموآبیهاپرداختند.25آنهاشهرهاراخرابكردندومزارعحاصلخیز
راباسنگهاپرساختهآنهاراویراننمودند،چشمههایآبرامسدودكردند

15:3
1سمو5:10؛23:16

15:3
1سمو5:10؛23:16

20:3
خرو39:29

20:3
خرو39:29

23:3
2پاد18:6؛6:7

23:3
2پاد18:6؛6:7

25:3
اش7:16
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25:3
اش7:16
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15:3درروزگارعهدعتیق،نبوتغالبًاباموسیقیهمراه 
بود)1تواریخ1:25(.

بودکه قربانیای ازدو قربانیصبحگاهییکی  20:3
کاهنانمکلفبودندهرروزتقدیمکنند.

جنگباموآب
نسبت موآب پادشاه
اسرائــیل پادشــاه به
ایــن از شــد. یاغـی
پادشـاه یهـورام، رو،
اسرائیل،ویهوشافاط،
به یهــودا، پادشــاه
مـوآبحمـلهکردند.
بیــابان در سربــازان
ناهمــوار و خشــک
ماندند، بیآب ادوم
داد قـول الیشـع اما
آب هــم زودی بـه
فراهـمخواهـدشدو
بهدست همپیروزی

خواهدآمد. مملکتیهودا

سامـره

دریای
مرده

دریایمدیترانه

روداردن

دریای
جلیل

اورشلیم

موآب

بیابانادوم

مملکتاسرائیل

قیرحارست



ودرختانمیوهرابریدند.سرانجامفقطپایتختآنان،قیرحارستباقیماندكه
آنراهمفالخناندازانمحاصرهكرده،بهتصرفدرآوردند.

26وقتیپادشاهموآبدیدكهجنگراباختهاست،هفتصدمردشمشیرزنبا
خودبرداشتتامحاصرهرابشكندونزدپادشاهادومفراركند،امانتوانست.
27پسپسربزرگخودراكهمیبایستبعدازاوپادشاهشودگرفته،روی
حصارشهربرایبتموآبیهاقربانیكرد.بادیدناینمنظرةنفرتانگیز،

سربازاناسرائیلعقبنشینیكرده،بهكشورخودبازگشتند.

الیشعبرایبیوهزنیروغنمهیامیکند

التماس4 با آمده، الیشع نزد انبیا مردانگروه از یكی بیوة روزی
گفت:»شوهرممردهاست.همانطوركهمیدانیداومردخداترسی
و میخواهد را پولش طلبكار حاال داشت. قرض مبلغی مرد، وقتی بود.
میگویدكهاگرقرضمراندهمدوپسرمراغالمخودمیكندوباخود

میبرد.«
2الیشعپرسید:»چهكاریمیتوانمبرایتبكنم؟درمنزلچهداری؟«

زنجوابداد:»جزكوزههایروغنزیتونچیزیندارم.«
3الیشعبهاوگفت:»پسبرووتاآنجاكهمیتوانیازهمسایگانتكوزههای
خالیجمعكن.4سپسبادوپسرتبهخانهبروودرراازپشتببند.آنگاه
ازآنروغنزیتوندرتمامكوزههابریز.وقتیپرشدندآنهارایكییكی

كناربگذار.«

27:3
2پاد3:16؛17:17؛6:21

میکا7:6

27:3
2پاد3:16؛17:17؛6:21

میکا7:6

1:4
الو39:25و48

نح2:5ـ4
ار14:34

1:4
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نح2:5ـ4
ار14:34

2:4
1پاد12:17

2:4
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خانوادهایدر 
شهرشونیم

نـزد غالــبًا الیشــع
خانوادهایمهرباندر
شونـیممیمـاند.وقتی
بهطور خانـواده پسـر
ناگهانیمرد،مادرش
بهکوهکرملرفتتا
الیشـعرابیـابد.الیشع
بههمراهاوبازگشت
وپســـرشرازنــده
کـرد.سپسالیشـعبه
خانــهاشدرجلجـال

رفت.

1:4اینفصل،بهچهارمعجزهالیشعاشارهمیکند:مهیا
کردنپولبرایبیوهزنفقیر)1:4ـ7(؛شفاییکپسر

)32:4ـ36(؛سالمکردنخوراکسمی)38:4ـ41(؛ومهیا
کردنخوراکبراییکصدمرد)42:4ـ44(.اینمعجزات
مهربانیوتوجهخدارانسبتبهکسانینشانمیدهدکه

بهاووفادارند.
بههنگاممطالعهعهدعتیق،آساناستکهمجازاتهایسخت
خدارابرافرادسرکشموردتوجهقراردهیم،اماازتوجهو
محبتاوبهدوستدارانشغافلشویم.تشخیصرحمتخدا
واینکهچطورنیازهایروزانهپیروانشرامرتفعمیسازد،
بهماکمکمیکندکهنگرشدرستینسبتبهمجازات

سختاودرموردافرادناتوبهکارداشتهباشیم.
1:4فقراوبدهکارانمجازبودندکهبافروختنخودیا
فرزندانشانبرایغالمی،بدهیخودرابپردازند.خدابه
اینقبیل از ثروتمندانوطلبکاراندستوردادهبودکه
مردمدرزمانیکهدرتنگیشدیدهستند،سوءاستفاده
نکنند)مراجعهکنیدبهتثنیه1:15ـ18کهدرآنجاشرح
ایناصولآمدهاست(.کسیکهاینزنبهاوبدهکاربود
مطابقروحقانونخداعملنمیکرد.عملکردمحبتآمیز

مملکتیهودا

سامـره

دریای
مرده

دریایمدیترانه

روداردن

دریای
جلیل

اورشلیم

مملکتاسرائــیل

کوهکرمل

شونـیم

جلجال
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5پسآنزنچنینكرد.پسرانشكوزههارامیآوردندواوهمآنهارایكی
پسازدیگریپرمیكرد.6طولینكشیدكهتمامكوزههاپرشدند.

زنگفت:»بازهمبیاورید.«
یكیازپسرانشجوابداد:»دیگرظرفینماندهاست.«آنگاهروغنقطعشد.
اوگفت:»برو به الیشع تعریفكرد. الیشع برای را 7زنرفتوموضوع
روغنرابفروشوقرضتراپسبدهوپولكافیبرایامرارمعاشخودو

پسرانتنیزباقیخواهدماند.«

الیشعکودکیرازندهمیکند
8روزیالیشعبهشهرشونیمرفت.زنسرشناسیازاهالیشهربهاصراراورا
برایصرفغذابهخانهاشدعوتكرد.ازآنپس،الیشعهروقتگذرش

بهآنشهرمیافتاد،برایصرفغذابهخانةاومیرفت.
9آنزنبهشوهرشگفت:»مطمئنهستماینمردیكهاغلببهخانةما
میآید،نبیومردمقدسیاست.10بیارویپشتباماتاقیكوچکبرایش
بسازیمودرآنتختخوابومیزوصندلیوچراغبگذاریمتاهروقتبیاید

درآناستراحتكند.«
11و12یكروزكهالیشعبهشونیمآمده،درآناتاقاستراحتمیكرد،بهنوكرش

جیحزیگفت:»زنصاحبخانهراصدابزنتابااوصحبتكنم.«
وقتیزنآمد13الیشعبهجیحزیگفت:»ازاوبپرسبرایجبرانزحماتیكه
برایماكشیدهاستچهكاریمیتوانیمبرایشبكنیم؟آیامیخواهدكهمن

سفارشاورابهپادشاهیافرماندةسپاهبكنم؟«
زنگفت:»مندرمیاناقوامخودزندگیمیكنموبهچیزیاحتیاجندارم.«

14الیشعازجیحزیپرسید:»پسبرایاینزنچهبایدكرد؟«
جیحزیگفت:»اوپسرینداردوشوهرشنیزپیراست.«

15و16الیشعگفت:»پساورادوبارهصداكن.«
آنزنبرگشتوكناردرایستاد.الیشعبهاوگفت:»سالدیگرهمینوقت

صاحبپسریخواهیشد.«
زنگفت:»ایسرورمن،ایمردخدا،اینحقیقتندارد!«

17امابعدازچندیآنزنطبقكالمالیشعآبستنشدوپسریبدنیاآورد.
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1پاد3:1و4
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الیشعنشانمیدهدکهدلسوزیومهربانیورایرعایت 
خشکاحکاماست.

6:4آنزنوپسرانشازهمسایههایخوددیگوتابه
گرفتندوشروعکردندبهپرکردنروغندرظرفهاو
حتیدرکوزههایکوچک.وقتیدیگرظرفیبرایپر

کردننداشتند،جریانروغنقطعشد.تعدادکوزههایی
مقدار بود. ایمانشان نشاندهنده کردند، جمع آنها که
روزیایکهخدابهآنهادادبهاندازهایمانشانوتمایل
آنهابهاطاعتکردنبود.مواظبباشیدکهباعدمایمان

واطاعت،برکاتخدارامحدودنسازید.
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18پسربزرگشد.یکروزنزدپدرشكهبادروگرانكارمیكرد،رفت.
19درآنجاناگهانفریادزد:»آخسرم،آخسرم!«

پدرشبهیكیازنوكرانگفت:»اورابهخانهنزدمادرشببر.«
20آننوكراورابهخانهبردومادرشاورادرآغوشگرفت.ولینزدیک
ظهرآنپسرمرد.21مادرشاورابرداشتوبهاتاقالیشعبردوجسداورا
رویتختخوابگذاشتودررابست.22سپسبرایشوهرشاینپیغامرا
فرستاد:»خواهشمیكنمیكیازنوكرانرابااالغیبفرستتانزدآنمرد

خدابروم.زودبرمیگردم.«
23شوهرشگفت:»چرامیخواهیپیشاوبروی؟امروزكهروزعبادتنیست.«

امازنگفت:»موضوعمهمینیست.«
24پسزناالغراپاالنكردوبهنوكرشگفت:»عجلهكن!االغراتندبران

وتاوقتیمننگفتم،نایست.«
25وقتیبهكوهكرملرسید،الیشعاوراازدوردیدوبهجیحزیگفت:»ببین!
اوهمانزنشونمیاستكهمیآید.26بهاستقبالشبرووبپرسچهشده

است.ببینآیاشوهروپسرشسالمهستند.«
زنبهجیحزیگفت:»بلی،همهسالمند.«

27اماوقتیبهباالیكوهنزدالیشعرسیددرحضوراوبهخاکافتادوبهپایش
چسبید.جیحزیسعیكرداوراعقببكشد،ولیالیشعگفت:»بااوكارینداشته
باش.اوسختغصهداراست،اماخداونددراینموردچیزیبهمننگفتهاست.«
28زنگفت:»اینتوبودیكهگفتیمنصاحبپسریمیشومومنازتو

التماسكردمكهبهمندروغنگویی!«
29الیشعبهجیحزیگفت:»زودباش،عصایمرابرداروراهبیفت!درراهبا
هیچكسحزفنزن،عجلهكن!وقتیبهآنجارسیدیعصارارویصورت

پسربگذار.«
30ولیآنزنگفت:»بهخداوندزندهوبهجانتوقسم،منبدونتوبهخانه

بازنمیگردم.«پسالیشعهمراهاورفت.
31جیحزیجلوترازایشانحركتكرده،رفتوعصارارویصورتپسر

گذاشت،ولیهیچاتفاقینیفتادوهیچاثریازحیاتدرپسردیدهنشد.پس
نزدالیشعبازگشتوگفت:»پسرزندهنشد.«

32وقتیالیشعآمدودیدپسرمردهرویرختخوابشاست،33بهتنهاییداخل

27:4
متی9:28

27:4
متی9:28

29:4
خرو17:4؛19:7؛16:14
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خرو17:4؛19:7؛16:14

930 دومپادشاهان4

32:4ـ36دعایالیشعوروششفایاو،توجهمهرآمیز 
خدارانسبتبهافرادآسیبپذیرنشانمیدهد.وقتیپیغام
واقعی بایدعالقهوتوجه بهدیگرانمیرسانیم، را خدا

خودرابهآنانابرازکنیم.تنهادراینصورتخواهیم
توانستپدردلسوزخودرادرآسمانهمانطورکههست

بهمردمبنمایانیم.
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اطاقشدودرراازپشتبستونزدخداونددعاكرد.34سپسرویجسدپسر
درازكشیدودهانخودرابردهاناو،چشمخودرارویچشماو،ودست
خودرابردستشگذاشتتابدنپسرگرمشد.35الیشعبرخاستوچندبار
دراطاقازاینسوبهآنسوقدمزدوبازرویجسدپسردرازكشید.اینبار
پسرهفتبارعطسهكردوچشمانشراگشود.36الیشع،جیحزیراصدازد
وگفت:»مادرپسرراصدابزن.«وقتیاوواردشد،الیشعگفت:»پسرترا
بردار!«37زنبهپاهایالیشعافتادوبعدپسرخودرابرداشتوبیرونرفت.

الیشعآشسمیراقابلخوردنمیکند
38الیشعبهجلجالبازگشت.درآنجاقحطیبود.یکروزكهگروهانبیانزدالیشع
جمعشدهبودند،اوبهخادمشگفت:»دیگبزرگیبرداروبرایانبیاآشبپز.«
39یكیازانبیابهصحرارفتتاسبزیبچیند.اومقداریكدویصحراییباخود
آوردوبدونآنكهبداندسمیهستندآنهاراخردكرده،داخلدیگریخت.
40هنگامصرفآش،وقتیازآنكمیچشیدند،فریادبرآورده،بهالیشعگفتند:

»ایمردخدا،داخلاینآشسماست!«.پسنتوانستندآنرابخورند.
41الیشعگفت:»مقداریآردبیاورید.«آردراداخلآشریختوگفت:

»حاالبكشیدوبخورید.«آشدیگرسمینبود.

الیشع100نفرراخوراکمیدهد
42یكروزمردیازبعلشلیشهیکكیسهغلةتازهوبیستنانجوازنوبر
محصولخودبرایالیشعآورد.الیشعبهخادمشگفت:»اینهارابهگروه

انبیابدهتابخورند.«
43خادمشباتعجبگفت:»چطورمیشودشكمصدنفررابااینخوراک

سیركرد؟«
ولیالیشعگفت:»بدهبخورند،زیراخداوندمیفرمایدهمهسیرمیشوندو

مقداریهمباقیمیماند!«
44پسنانراپیشآنهاگذاشتوهمانگونهكهخداوندفرمودهبود،همهسیر

شدندومقداریهمباقیماند.

شفاینعمانجذامی

پادشاهسوریهبراینعمانفرماندةسپاهخودارزشواحترامزیادیقائل5
اوپیروزیهایبزرگینصیبسپاهسوریه بود،زیراخداوندبدست
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1:5جذامیکیازهولناکترینبیماریهایآنزمانبود. 
موارد،العالج. از بسیاری بودودر ُمسری بسیار جذام

میشد. بیمار مرگ باعث جذام، شکل خطرناکترین
بسیاریازجذامیانمجبوربودندشهرخودراترککنند



كردهبود.نعماندالوریشجاعبودولیمرضجذامداشت.2قوایسوریهدر
یكیازجنگهایخودبااسرائیل،عدهایرااسیركردهبودند.درمیاناسرا،

دختركوچكیبودكهاورابهخانةنعمانبردندواوكنیززننعمانشد.
3روزیآندختربهبانویخودگفت:»كاشآقایمبدیدنآننبیایكهدر
شهرسامرهاست،میرفت.اوحتمًاآقایمراازاینمرضجذامشفامیداد.«

4نعمانآنچهراكهدخترکگفتهبودبعرضپادشاهرساند.5پادشاهبهاوگفت:
»نزدپادشاهاسرائیلبرو.سفارشنامهاینیزمینویسمتابرایاوببری.«

نعمانباسیهزارمثقالنقرهوششهزارمثقالطالودهدستلباسروانه
شد.6درنامةپادشاهسوریهبهپادشاهاسرائیلچنیننوشتهشدهبود:»حاملاین

نامهخدمتگزارمننعماناست.میخواهمازمرضجذاماوراشفادهی.«
7پادشاهاسرائیلوقتینامهراخواندلباسخودراپارهكردوگفت:»پادشاه
سوریهاینمردجذامیرانزدمنفرستادهاستتاشفایشدهم!مگرمنخدا
هستمكهبمیرانموزندهكنم؟اومیخواهدبااینبهانهبازبهماحملهكند.«
8ولیوقتیالیشعنبیازموضوعباخبرشداینپیغامرابرایپادشاهاسرائیل
اسرائیل بدانددر تا نزدمنبفرست نعمانرا فرستاد:»چرانگرانهستی؟

نبیایهست.«
9پسنعمانبااسبانوعرابههایشآمده،نزددرخانةالیشعایستاد.10الیشع
یکنفررافرستادتابهاوبگویدكهبرودوهفتمرتبهخودرادررود
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وبهاردوگاههایقرنطینهبروند.ازآنجاکهنعمانهنوز 
درِسَمِتخودباقیبود،احتمااًلبهنوعخفیفیازجذام
بود. اولیه مراحل در بیماریاش هم شاید یا بود، مبتال
او عمر ازطول رفتهرفته بیماری متأسفانه هرحال، در
میکاست.)برایکسباطالعاتبیشتردربارهجذامدر
زمانکتابمقدس،مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه

الویان1:13ـ3(.
2:5سوریههمسایهشمالشرقیمملکتاسرائیلبود،
اماایندوکشوربهندرتازمناسباتدوستانهبرخوردار
به خراج و باج سوریه داود، سلطنت زمان در بودند.
سوریه قدرت الیشع، زمان در میپرداخت. اسرائیل
بهتدریجزیادشدوبهمنظوردلسردکردنمردموایجاد
اغتشاشسیاسی،مکررًابهاسرائیلحملهمیکرد.اسرای
اسرائیلیرااغلببعدازحمالتموفقیتآمیزبهسوریه
ازخانهو اورا بودکه اسرائیلی نعمان، میبردند.کنیز
امید تنها که است جالب بودند. کرده جدا خانوادهاش

نعمانبهشفا،ازاسرائیلبود.
نعمان درخواست و کوچک دختر این ایمان  3:5و4
مغایرباسرسختیپادشاهاسرائیلبود)7:5(.یکرهبردر

سوریهقدرتمند،درجستجویخدایاسرائیلبوددرحالی
کهدرخوداسرائیلکمترچنیناشتیاقیدیدهمیشد.

5:5نامپادشاهاسرائیلدراینماجراقیدنشدهاست.از
آنجاکهوقایعدومپادشاهانفصلهای1ـ8اساسًادرباره
خدمتالیشعاستوترتیبزمانیمدنظرنبودهاست،
نمیتوانیمبایقینبدانیمکهاینپادشاهکهبودهاست.اما
بهاحتمالزیاد،درایندوره،یهورامپادشاهبودهاست

.)1:3(
7:5بنهدد،پادشاهسوریه،نعمانرانزدپادشاهاسرائیل
فرستادبااینتصورکهپادشاهاسرائیلمیتواندبهالیشع
دستوردهدکهنعمانراشفابخشد.اوفکرمیکردکه
عطیهشفایالهیرامیتوانخرید.پادشاهاسرائیلپریشان
شد،چونمیدانستکهقدرتیبرشرایطبهوجودآمده
ندارد،وفکرمیکردکهپادشاهسوریهمیکوشدبهانهای
برایجنگپیداکند.اوکاماًلازقدرتخداکهازطریق

الیشععملمیکرد،غافلبود.
همه داشت عادت که بزرگ قهرمان نعمان،  9:5ـ15
بهاواحترامبگذارند،وقتیالیشعبااومثلفردیعادی
بزرگ رودی در شستشو در آشفت. بر کرد، برخورد
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اردنبشویدتاازمرضجذامشفاپیداكند.11امانعمانخشمگینشدوگفت:
»خیالمیكردماینمردنزدمنبیرونمیآیدودستخودرارویمحل
جذاممتكانداده،نامخداوند،خدایخودرامیخواندومراشفامیدهد.12آیا
رودهایابانهوفرفردمشقازتمامرودهایاسرائیلبهترنیستند؟میتوانم
درآنرودهابدنمرابشویموازاینمرضجذامآزادشوم.«اینراگفتو

خشمگینازآنجارفت.
13ولیهمراهانشبهاوگفتند:»ایسرورما،اگرآننبیكارسختیازشما
میخواستآیاانجامنمیدادید؟شستشودررودخانهكارسختینیست.این

كاررابكنیدوآزادشوید.«
14پسهمانگونهكهالیشعبهاوگفتهبود،بهسویروداردنشتافتوهفت
باردرآنفرورفتوشفایافتوپوستبدنشمانندپوستبدنیکنوزاد،
به بازگشتو نبی الیشع اتفاقتمامهمراهانشنزد به تروتازهشد.15او
احترامدرحضوراوایستادوگفت:»حالدریافتمكهدرسراسرجهانخدایی

جزخدایاسرائیلنیست.اكنونخواهشمیكنمهدایایمرابپذیر.«
16ولیالیشعپاسخداد:»بهخداوندزندهكهخدمتشمیكنمقسمكههدایای
توراقبولنخواهمكرد.«الیشعباوجوداصرارزیادنعمان،هدایارانپذیرفت.
17نعمانگفت:»حالكههدایایمراقبولنمیكنیپسدوباِرقاطرازخاک
اینسرزمینرابهمنبدهتاباخودبهكشورمببرم؛زیرابعدازایندیگر
برایخدایانقربانینخواهمكرد؛قربانیخودرابهخداوندتقدیمخواهمنمود.
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حرفینبود،اماروداردنکوچکوکثیفبود.نعمان 
فکرکردکهشستشودراردندرشأنمردیدرمقاماو
نیست.امانعمانمیبایستخودرافروتنمیساختواز

دستوراتالیشعاطاعتمیکردتاشفایابد.
اطاعتازخدابافروتنیآغازمیشود.مابایدایمانداشته
باشیمکهطریقاوبهترازطریقمااست.ماشایدهمیشه
طرقعملاورادرکنکنیم،امابااطاعتفروتنانهازاو،
برکاتاورادریافتخواهیمکرد.بایدبهخاطرداشته
باشیمکه)1(راههایخدابهتریناست؛)2(خدابیشاز
هرچیزدیگری،ازمامیخواهدکهازاواطاعتکنیم؛و
)3(خدابرایانجاماهدافشمیتواندازهرچیزیاستفاده

کند.
شفای نحوه چون نکرد، فروکش نعمان خشم  13:5
یک او میرسید. بهنظر ساده حد از بیش بیماریاش
قهرمانبود،ودرانتظارشفاییقهرمانانهبود.اوکهپر
بپذیردکهشفا نمیتوانست بود، ازغروروخودرأیی
یابد. تحقق ایمان بهواسطه فقط و بهسادگی میتواند

به الهی آمرزش عطیه به نسبت مردم اوقات، بعضی
به تنها ایماِن میدهند. نشان عکسالعمل شکل همین
عیسیمسیحگویاآنقدرمهمبهنظرنمیرسدکهبتواند
حیاتجاودانیبهارمغانبیاورد.پیرویازرهنمودهای
نعمان که کاری نمیرسد. بهنظر قهرمانانه ظاهرًا خدا
شبیه دهد، انجام میبایست جذام شدن زدوده برای
گناهانمان شدن زدوده برای باید ما که است کاری
فروتنی. با خدا رحمت پذیرفتن یعنی دهیم: انجام
را شما ایمان، طریق به نسبت شما واکنش نگذارید
دارید، نیاز آن به چیز هر از بیش که روح شفای از

بازدارد.
16:5الیشعهدیهنعمانراردکردتانشاندهدمحبت
خدارانمیتوانخرید.وقتیبامرگروبهرومیشویم،
پولما،مانندهدیهنعمان،بیفایدهمیشود.هرچقدرهم
درایندنیاثروتبیندوزیم،وقتیدرمقابلخالقخود
بایستیم،همهازبینخواهدرفت.اوشخصیتمارامورد

توجهقرارخواهدداد،نهحساببانکیمانرا.
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18ازخداوندمیخواهمكهمراببخشد،چونوقتیسرورمپادشاهسوریهبرای
عبادتبهبتخانةرمونمیرود،بهبازویمنتكیهمیدهدوجلوبتسجده

میكندومنهممجبورمسجدهكنم.خداونداینگناهمراببخشد.«
19الیشعگفت:»بسالمتیبرو.«نعمانرهسپاردیارخودشد.

نعمان اندیشید:»اربابمنهدایای باخود الیشع 20ولیجیحزی،خدمتكار
سوریراقبولنكرد،ولیبهخداوندزندهقسمكهبدنبالاومیروموهدیهای

ازاومیگیرم.«
21پسجیحزیدویدتابهنعمانرسید.وقتینعماندیدكهاوازعقبشمیدود

ازعرابهاشپایینآمدوبهاستقبالاوشتافت.
نعمانازاوپرسید:»آیااتفاقیافتادهاست؟«

22جیحزیگفت:»اتفاقینیفتاده؛فقطاربابممرافرستادهكهبگویمدونفراز

انبیایجوانازكوهستانافرایمرسیدهاندواوسههزارمثقالنقرهودودست
لباسمیخواهدتابهآنهابدهد.«

23نعمانبااصرارگفت:»خواهشمیكنمششهزارمثقالنقرهببر.«سپس
نقرهرادردوكیسهریختودودستلباسرویدوشدونفرازنوكرانش

گذاشتتاهمراهجیحزینزدالیشعببرند.
24ولیوقتیبهتپهایرسیدندكهالیشعدرآنزندگیمیكرد،جیحزیهدایا
راازنوكرانگرفته،آنهارامرخصكرد؛سپسهدایارابهخانةخودبردو

درآنجاپنهاننمود.
25وقتیجیحزینزدالیشعرفت،الیشعازاوپرسید:»جیحزی،كجابودی؟«

اوگفت:»جایینرفتهبودم.«
26الیشعبهاوگفت:»آیاخیالمیكنیوقتینعمانازعرابهاشپیادهشدو

20:5
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چطور  بت، مقابل در تعظیم بهخاطر نعمان  18:5و19
میتوانستبخشیدهشود؟نعمانازخدااجازهنمیخواست
اجازه خدا از داشت بلکه بپرستد، را رمون بت که
میگرفتکهبهوظیفهغیرمذهبیخودادامهدهد،یعنی
کمکبهپادشاهبرایخموراستشدنبههنگامتعظیم
خود، معاصرین بیشتر خالف بر نعمان، بت. مقابل در
نشاندادکهآگاهیعمیقیازقدرتخدادارد.اوبهجای
آنکهخدارابهمجموعهبتهایقبیلهایخوداضافهکند،
او دارد. وجود حقیقی خدای یک تنها که کرد اذعان
قصدنداشتخدایاندیگررابپرستد.طلببخششنعمان
دراینیکموردتضادآشکاراورابااسرائیلیهانشان

میدهد،چونایشانپیوستهبتپرستیمیکردند.
اگر ازرویخودخواهیفکرکردکه 20:5جیحزی
پاداشیراکهالیشعردکردهبود،ازنعمانمطالبهکند،

فرصتخوبیبرایثروتمندشدنخواهدداشت.متأسفانه
نقشهاوسهاشکالداشت:)1(اومشتاقانهپولرابرای
کاریکهنکردهبود،قبولکرد؛)2(اوبهاشتباهوبهطور
قابل پول، که گفت نعمان به خود صحبت در ضمنی
معاوضهباهدیهرایگاِنشفاورحمتخدااست؛)3(او
دروغگفتوسعیکردبرانگیزهخودبرایقبولپول
سرپوشبگذارد.باآنکهجیحزیخدمتکارسودمندیبود،
امانفعشخصیبرایاومهمترازخدمتبهخداشدهبود.
مقصوداینقسمتایننیستکهتعلیمدهدپولبداست؛
راه از پول آوردن بهدست مورد در است هشداری بلکه
نادرست.خدمتواقعیازمحبتبهخداووفاداریبهاو
نشأتمیگیردونفعشخصیراطالبنمیباشد.اگرخدارا
خدمتمیکنید،انگیزههایتانراموردبررسیقراردهید.شما
نمیتوانیدهمخداراخدمتکنیدوهمپولرا)متی24:6(.



بهاستقبالتوآمد،روحمخبرنداشت؟آیاحاالوقتگرفتنپولولباس،
باغاتزیتونوتاكستانها،گلههاورمهها،غالمانوكنیزاناست؟27چون
اینكارراكردهایمرضجذامنعمانبرتوخواهدآمدوتابهابدنسلتو

رامبتالخواهدساخت.«
جیحزیازاطاقبیرونرفتدرحالیكهجذام،پوستبدنشرامثلبرف

سفیدكردهبود.

الیشعسرتبررارویآبشناورمیسازد

روزیگروهانبیانزدالیشعآمدندوبهاوگفتند:»همانطوركهمیبینید،6
جاییكهمازندگیمیكنیمخیلیكوچکاست.پساجازهبدهیدبه

كنارروداردنبرویم،چوببیاوریموخانةبزرگتریبسازیم.«
الیشعجوابداد:»بسیارخوب،بروید.«یكیازآنانازالیشعخواهشكرد

كههمراهایشانبرود،پسالیشعنیزهمراهآنانرفت.
4وقتیبهكنارروداردنرسیدندمشغولبریدندرختشدند.5ناگهانتیغةتبر
یكیازانبیاازدستهجداشدوبهداخلآبافتاد.پساوفریادبرآورده،به

الیشعگفت:»ایسرورم،مناینتبرراامانتگرفتهبودم.«
6الیشعپرسید:»كجاافتاد؟«

آنمردجاییراكهتیغةتبرشافتادهبودبهاونشانداد.الیشعچوبیبریدو
درآبانداخت.ناگهانتیغةتبربهرویآبآمدوشناورشد.7الیشعبهاو

گفت:»بردار!«واوتیغةتبرشراازرویآببرداشت.

الیشعسپاهیرااسیرمیکند
8پادشاهسوریهبااسرائیلواردجنگشدهبود.اوپسازمشورتباافرادخود،
محلاردوگاهجنگیراتعیینكرد.9ولیالیشعمحلاردوگاهرابهپادشاهاسرائیل
خبردادتابهآنجانزدیکنشود.10بهاینترتیبهربارسوریهامحلاردوگاه

خودراتغییرمیدادندپادشاهاسرائیلتوسطالیشعازمحلآنانخبردارمیشد.
11پادشاهسوریهازاینموضوعبهخشمآمدوتمامافرادخودراخواستوبه
ایشانگفت:»یكیازشمابهماخیانتمیكند.چهكسینقشههایمرابرای

پادشاهاسرائیلفاشمیسازد؟«

27:5
خرو6:4

اعد10:12

27:5
خرو6:4

اعد10:12

1:6
2پاد3:2و5و7

1:6
2پاد3:2و5و7

6:6
خرو25:15

2پاد21:2؛41:4

6:6
خرو25:15

2پاد21:2؛41:4

9:6
1پاد28،13:20

9:6
1پاد28،13:20
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1:6ـ6واقعهسرتبرشناوردرکتابمقدسآمدهتاتوجه 
ومراقبتخداراازکسانینشاندهدکهحتیدرحوادث
کماهمیتزندگیروزانهنیزبهاواعتمادمیکنند.اوهمیشه
حاضراست.اینمعجزهکهبینشفایفرماندهسوریو
رهاییسپاهاسرائیلقراردارد،تماسشخصیالیشعرانشان

میدهدباشاگردانیکهبراینبیشدنتعلیممیدیدند.با
آنکهالیشعمورداحترامپادشاهانبود،اماهرگزتوجهو
رسیدگیبهمؤمنینرافراموشنمیکرد.اجازهندهیداهمیت
کارتان،شماراازتوجهبهنیازفردفردانسانها،خصوصًا

انسانهاییکهمقامومنصبیندارند،منحرفسازد.
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12یكیازافرادشجوابداد:»سرورم،هیچكدامازماخائننیستیم.اینكار،
كارالیشع،نبیاسرائیلاستكهحتیكلماتیراكهدرخوابگاهخودبرزبان

میآوریبهپادشاهاسرائیلاطالعمیدهد.«
13پادشاهگفت:»برویدوببینیداوكجاستتابفرستماورابگیرند.«خبر
رسیدكهالیشعدردوتاناست.14پسپادشاهسوریهقشونعظیمیباعرابهها
واسبانفراوانبهشهردوتانفرستادوآنهاآمدندودرشب،شهررامحاصره
كردند.15صبحزودوقتیخدمتكارالیشعبیدارشدوبیرونرفت،دیدقشون
عظیمیباعرابههاواسبانفراوان،شهررامحاصرهكردهاند.پسباعجلهنزد

الیشعبازگشتوفریادزد:»ایسرورم،چهكنیم؟«
16الیشعبهاوگفت:»نترس!قوایماازقوایآنهابزرگتراست!«

17آنگاهالیشعچنیندعاكرد:»ایخداوند،چشماناورابازكنتاببیند!«
خداوندچشمانخدمتكارالیشعرابازكردواودیدكوههایاطرافپراز

اسبانوعرابههایآتشیناست.
خداوند، »ای كرد: دعا الیشع آمدند، آنها بطرف سوری نیروهای 18وقتی
خواهشمیكنمچشمانایشانراكوركن.«وخداوندچشمانآنهاراكور
كرد.19سپسالیشعبیرونرفته،بهایشانگفت:»شماراهرااشتباهآمدهاید.
ببرمكهدر نزدآنمردی را تاشما بیایید دنبالمن نیست. اینآنشهر

جستجویشهستید.«وآنهارابهسامرهبرد.
20بهمحضرسیدنبهسامرهالیشعدعاكرد:»خداوندا،چشمانآنهارابازكن
تاببینند.«خداوندچشمانآنهارابازكردوآنهادیدندكهدرسامره،پایتخت

اسرائیلهستند.
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الیشعوسوریها 
الیشــعازنقشــههای
مطلع سوریها جنگی
بودوپادشاهاسرائیل
راازآنآگاهساخت.
پادشاهسوریهردپای
الیشـعراتــادوتــان
دنــبالکردواورادر
الیشع اما یافت، آنجا
دعاکــردتاچشـمان
ســوری نیروهــــای
نابینایـــان همچــون
ایشان او شود.سپس
پایتخت بهسامره، را
اسـرائــــیل،هدایــت

کـرد!

15:6نامخدمتکارالیشعدراینماجراقیدنشدهاست،
زمانی ترتیب است. بوده اوهمانجیحزی احتمااًل اما
این شاید بنابراین، نیست؛ نظر مد 1ـ8 فصلهای در
باشد داده رخ جذام به جیحزی ابتالی از قبل واقعه

.)27:5(
16:6و17خدمتکارالیشع،وقتیسپاهقدرتمندفرشتگان
رادید،دیگرنترسید.ایمانآشکارکنندهاینامراستکه
خدابرایقومشکاریمیکندکههرگزفکرشرانیز
نمیکنیم.وقتیباشرایطیروبهرومیشویدکهغیرقابل
حلبهنظرمیرسد،بهخاطرداشتهباشیدکهامکاناتعظیم
را آنها نتوانید اگر حتی هست، اختیارتان در روحانی
ببینید.باچشمانایماننگاهکنیدوبگذاریدخداامکانات
ومنابعخودرابهشمانشاندهد.اگردستعملکننده
خدارادرزندگیخودنمیبینید،شایدمشکلیدربصیرت

روحانیشماوجوددارد.

مملکتیهودا

سامـره

دریای
مرده

دریایمدیترانه

روداردن

دریای
جلیل

اورشلیم

سوریه

دوتـانمملکتاسرائیل
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ایلیا جانشین که او بودند؛ کارآمد الیشع بهاندازه »جانشینان« از اندکی تعداد کتابمقدس، در
گردید،سرمشقیبسیارعالیرادرمقابلخودداشت.اوتاآخرینلحظاتزندگیزمینیمعلمخود،
یعنیایلیا،بااوبود.اودوستداشتمریدایلیاباشدوتعلیمبگیردتابرایانجامکاریکهخدااو

رابرایآنخوانده،قدرتکسبکند.
همایلیاوهمالیشعتالشهایخودرامعطوفنیازهایخاصاطرافیانخودکردند.ایلیایپرشور
نیرویخودراصرفمبارزهبابتپرستیکردوآنرارسوانمود،وبااینکاربهایجادجویکمک
کردکهمردممیتوانستندآزادانهوآشکارادرآنخدارابپرستند.سپسالیشعواردصحنهشدتا
طبیعتقدرتمندامامحافظتکنندهخدارابهتمامکسانینشاندهدکهبرایکمکنزداومیآمدند.
اووقتکمتریراصرفمقابلهباشرارتکردوبیشتروقتشراصرفرسیدگیدلسوزانهبه

نیازهایمردمنمود.کتابمقدسبه18موردازکمکهایالیشعبهنیازمنداناشارهمیکند.
الیشعبیشازسایرین،معنیواقعیزندگیرادرکمیکرد،زیرااومتوجهشدهبودکهکسیکهبه
زندگیانسانمعنیومفهوممیبخشد،فقطخدااست.اوپیبردهبودکههرچهکههستیموهرچه
کهداریم،ازجانبخدااست.معجزاتیکهدرطولخدمتالیشعصورتگرفت،مردمراباخدای

حاضِرمطلقوقادرمطلقآشناکرد.ایلیایقینًابهاینجانشینخلفخودافتخارمیکرد.
مانیزسرمشقهایبزرگیداریمکهازآنهاالگوبگیریم:همشخصیتهایکتابمقدسوهمکسانی
کهاثرسازندهایبرزندگیماگذاشتهاند.مانبایدفکرخودرامتمرکزسازیمبرمحدودیتهاییکه
پیشینههایخانوادگیومحیطیمانبرایمابهوجودمیآورند.درعوض،بایدازخدابخواهیممارا
برایانجاماهدافشبهکارببرد؛شایداوبخواهدمارامانندایلیابهکارببردتاپیروزیهایبزرگیبهدست
آوریم؛یاشایدبخواهدمارامانندالیشع،برایکمکدلسوزانهبهمنظوررفعنیازهایروزانهکسانیکه

درپیرامونماهستند،بهکارگیرد.ازاوبخواهیدشماراآنطوربهکارببردکهخودشمیخواهد.

نقاطقوتوموفقیتها:
جانشینایلیابهعنواننبیخدابود. *
خدمتش50سالبهطولانجامید. *

اثربزرگیبرچهارقومگذاشت:اسرائیل،یهودا،موآب،سوریه *
مرددرستکاریبودکهسعینکردازقِـبَـلدیگرانثروتمندشود. *

برایکمکبهنیازمندان،معجزاتزیادیانجامداد. *

درسهاییاززندگیاو:
ازدیدگاهخدا،معیاربزرگیفرددرایناستکهبخواهدقدرتمندانراهمانقدرخدمتبکند *

کهتهیدستانرا.
جانشینکارآمدنهتنهاازاستادخودآموزشمیبیند،بلکهبهموفقیتهایاستادخودنیز *

میافزاید.

آمارحیاتی:
اهل:قبیلهیساکار،برایحکومتشمالینبوتمیکرد. *

شغل:کشاورز،نبی *
خویشاوندان:پدر:شافاط *

همعصربا:ایلیا،اخاب،ایزابل،ییهو *

آیهکلیدی:
»وقتیبهآنسویروداردنرسیدند،ایلیابهالیشعگفت:پیشازآنکهبهآسمانبروم،بگوچه

میخواهیتابرایتانجامدهم«)2پادشاهان9:2(.
ماجرایالیشعدر1پادشاهان16:19تا2پادشاهان20:13نقلشدهاست.ازاودرلوقا27:4نیزنام

بردهشدهاست.
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21پادشاهاسرائیلوقتیچشمشبهنیروهایسوریافتادبهالیشعگفت:»اجازه
بدهآنهارابكشم.«

22الیشعبهاوگفت:»مانبایداسیرانجنگیرابكشیم.نانوآبپیشآنها
بگذارتابخورندوبنوشندوبعدایشانرابهمملكتشانبفرست.«

23پادشاهضیافتبزرگیبرایآنهاترتیبداد؛سپسایشانرابهوطنشاننزد
پادشاهسوریهفرستاد.ازآنپسسربازانسوریبهخاکاسرائیلنزدیک

نمیشدند.

الیشعپایانقحطیراپیشگوییمیکند
24بعدازمدتیبنهدد،پادشاهسوریهتمامقواینظامیخودراجمعكردوشهر
سامرهرامحاصرهنمود.25درنتیجهشهرسامرهسختدچارقحطیگردید.
طولینكشیدكهقحطیچنانشدتیافتكهیکسراالغبههشتادمثقال

نقره،ودویستگرمسنگدانكبوتربهپنجمثقالنقرهفروختهمیشد.
26یکروزكهپادشاهاسرائیلبرحصارشهرقدممیزد،زنیفریادبرآورد:

»ایسرورمپادشاه،بهدادمبرس!«
27پادشاهجوابداد:»اگرخداوندبهدادتونرسد،ازمنچهكاریساخته
است؟ازكدامخرمنگاهوچرخشتمیتوانمچیزیبهتوبدهم؟28بگوچه

شدهاست.«
زن »این وگفت: كرد اشاره بود ایستاده كنارش در كه زنی به زن آن
پیشنهادكردیکروزپسرمرابخوریموروزبعدپسراورا.29پسپسر
مراپختیموخوردیم.اماروزبعدكهبهاوگفتمپسرترابكشتابخوریم،

پسرشراپنهانكرد.«
30پادشاهوقتیاینراشنیدازشدتناراحتیلباسخودراپارهكرد،ومردمی
كهنزدیکحصاربودنددیدندكهپادشاهزیرلباسخودپالسپوشیدهاست.
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21:6الیشعبهپادشاهگفتکهسوریهاراقتلعامنکند. 
پادشاهنمیبایستافتخارکاریراکهخدابهتنهاییانجام

دادهبود،ازآنخودبسازد.
اسرائیلحمله به نیستسوریهاچهمدت معلوم  23:6
اینکهایشانمجددًا امااحتمااًلسالهاگذشتتا نکردند،
اشاره امر این به 24:6 در کردند؛ تجاوز اسرائیل به
شدهاست.سوریهاحتمًافراموشکردهبودندکهزمانی
به و بهطرزخارقالعادهایکورشدند سپاهیانشان تمام

کشورشانبازگرداندهشدند.
24:6اینبنهدد،احتمااًلبنهدددومبود،همانکسیکه
پدرشدرزمانبعشایپادشاهبرسوریهسلطنتمیکرد

)1پادشاهان18:15(.الیشعهمیشهنقشههایبنهدددومرا
برایمسلطشدنبراسرائیل،نقشبرآبمیکرد.

میشد، قحطی دچار سامره مثل شهری وقتی  25:6
برای مردم غذایی نیاز رفع برای نبود. کوچکی مساله
اما میشد، زرع و کشت کافی اندازه به معین، مدتی
محصولآنقدرنبودکهآنرابرایروزمبادابهمدتی
طوالنیذخیرهکنند.اینقحطیبهقدریشدیدبودکه
مادرانشروعبهخوردِنفرزندانشانکردند)26:6ـ30(.
مردم وقتی که بود شده پیشگویی 49:28ـ57 تثنیه در
راردکنند،قحطیعارضخواهد اسرائیلرهبریخدا

شد.

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline



31پادشاهگفت:»خدامرانابودكنداگرهمینامروزسرالیشعراازتنجدا
نكنم.«

با خود خانة در او فرستاد، الیشع دستگیری برای مأموری پادشاه 32وقتی
بزرگانقوماسرائیلسرگرمگفتگوبود.اماپیشازرسیدنمأمور،الیشعبه
بزرگانگفت:»اینقاتلقاصدیفرستادهاستتامرابكشد.وقتیآمددررا
ببندیدونگذاریدداخلشود،چونبزودیاربابشهمپشتسراومیآید.«

33هنوزحرفالیشعتمامنشدهبودكهمأمورواردشدوپادشاههمبدنبالاو
رسید.پادشاهباعصبانیتگفت:»اینبالراخداوندبهجانمافرستادهاست،

پسچرادیگرمنتظركمکاوباشم؟«

الیشعجوابداد:»خداوندمیفرمایدكهفرداهمینوقتكناردروازة7
سامرهبایکمثقالنقرهمیتوانیدسهكیلوآردیاششكیلوجوبخرید.«
2افسریكهملتزمپادشاهبود،گفت:»حتیاگرخداوندازآسمانغلهبفرستد،

اینكهتومیگوییعملینخواهدشد.«
الیشعبهاوگفت:»توباچشمانخودآنراخواهیدید،ولیازآننخواهی

خورد.«

چهارجذامیاردوگاهمتروکهراکشفمیکنند
3دراینهنگامچهارمردجذامیبیروندروازةشهربودند.آنهابهیكدیگر
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31:6ـ33چراپادشاه،الیشعرابرایقحطیومحاصره 
شهرمقصرمیدانست؟بعضیازپاسخهایاحتمالیاین
سؤالبهاینقراراست:)1(بعضیازمنتقدینمیگویند
کهشایدالیشعبهپادشاهگفتهبودکهبرایرهاییبهخدا
اعتمادکند.پادشاهاینکارراکردوحتیپالسپوشید
)30:6(،اماحاالوضعمأیوسکنندهبهنظرمیرسید.شاید
پادشاهفکرمیکردکهالیشعمشورتنادرستیبهاوداده
وحتیخداهمنمیتواندبهآنهاکمککند.)2(سالهابین
پادشاهاناسرائیلوانبیایخدانزاعبود.انبیاغالبًابهخاطر
شرارتپادشاهان،حاملپیاممرگونابودیبودند؛ازاین
بنابراین، تلقیمیکردند. روپادشاهانآنانراآشوبگر
پادشاهاسرائیلباخشموعصبانیتباالیشعبرخوردکرد.
)3(شایدپادشاهبهخاطرمیآوردکهایلیاکمککرده
41:18ـ46(. )1پادشاهان شود تمام قحطی یک که بود
شایدپادشاهکهالیشعرامردخدامیدانست،فکرمیکرد
کهاومیتواندهرمعجزهایانجامدهدوعصبانیبوداز

اینکهچرااواینباربهنجاتاسرائیلنیامدهاست.
1:7و2وقتیالیشعپیشگوییکردکهخدانجاتخواهد
داد،افسریکهدرالتزامپادشاهبود،گفتکهاینامرواقع

نخواهدشد.آنافسرایمانوامیدشراازکفدادهبود،
امادرهرحالسخنانخدابهحقیقتپیوست)14:7ـ16(!
بعضیاوقات،بهجایاینکهدرپییافتنراهحلباشیم،
بر تمرکز بهجای مشغولمیکنیم. بامشکالت را خود
نکاتمنفی،دیدمثبتوامیدرادرخودتقویتکنید.
گفتناینکهخدانمیتواندفردیرانجاتدهد،یااینکه
راهحلیبرایمشکِلایجادشدهوجودندارد،عدمایمان

رانشانمیدهد.
شهر در نداشتند اجازه جذامیها شریعت، مطابق  3:7
اتکا با و شهر دروازه بیرون باید بلکه کنند، زندگی
بگذرانند روزگار میدادند، آنها به که صدقهای به
بهخاطر آنها وضع 1:5ـ4(. اعداد ؛ 45:13و46 )الویان

قحطیوحضورسپاهسوریهبسیاراسفباربود.
3:7-10جذامیانبااردوگاهخالیازسکنهمواجهشدندو
بهاینترتیبازمرگنجاتیافتند.آنهادرابتدااینخبر
خوشرابهکسینرساندندوهمشهریهایخودراکهدرشهر
ازگرسنگیمیمردند،فراموشکردند.خبرخوشنجات
درعیسیمسیحنیزبایدبهدیگرانبرسد،چونهیچخبری
مهمترازایننیست.مانبایدکسانیراکهممکناستبدون

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline



گفتند:»چرااینجابنشینیموبمیریم؟4چهاینجابمانیموچهواردشهرشویم،
ازگرسنگیخواهیممرد.پسچهبهتركهبهاردوگاهسوریهابرویم.اگر
گذاشتندزندهبمانیمچهبهترواگرماراكشتند،بازهمفرقینمیكند،چون

دیریازودازگرسنگیخواهیممرد.«
نبود. آنجا رفتند،ولیكسی اردوگاهسوریها به برخاسته، 5پسآنشب
6چونخداوندصدایعرابههاواسبانوصدایقشونعظیمیرادراردوی

سوریهاپیچاندهبود،بطوریكهآنهافكركردهبودندپادشاهاسرائیلپادشاهان
حیتومصررااجیركرده،تابهآنهاحملهكنند؛7پسهراسانشده،شبانه
خیمهها،اسبها،االغهاوچیزهایدیگرراكهدراردوگاهبودگذاشته،ازترس

جانخودفراركردهبودند.
و شده،خوردند داخل خیمهها به رسیدند، اردوگاه كنار به وقتی 8جذامیها

نوشیدندونقرهوطالولباسیراكهدرخیمهبودباخودبردندوپنهانكردند.
سپسواردخیمةدومشده،اموالآنرانیزبرداشتندوپنهانكردند.9ولیبعد
بهیكدیگرگفتند:»ماكارخوبینمیكنیم.نبایدساكتبنشینیم؛بایداینخبر
خوشرابههمهبرسانیم.اگرتافرداصبحصبركنیمبالییبرسرمانخواهد

آمد.بیاییدفوریبرگردیمواینخبرخوشرابهقصرپادشاهبرسانیم.«
10پسآنهارفتندوآنچهراكهاتفاقافتادهبودبهنگهباناندروازةشهرخبر
داده،گفتند:»مابهاردوگاهسوریهارفتیموكسیدرآنجانبود.اسبهاو
االغهاوخیمههاسرجایشانبودند،ولیحتییکنفرهمدرآنحوالیدیده

نمیشد.«11نگهباناننیزاینخبررابهدرباررساندند.
12پادشاهازرختخوابشبیرونآمدوبهافرادشگفت:»منبهشمامیگویم
كهچهشدهاست.سوریهامیدانندكهماگرسنههستیم،پسبرایاینكهمارا
ازشهربیرونبكشند،ازاردوگاهبیرونرفته،خودرادرصحراپنهانكردهاند.
آنهادراینفكرهستندكهوقتیازشهرخارجشدیمبهماهجومبیاورندو

اسیرمانكنندوشهررابهتصرفخوددرآورند.«
13یكیازدرباریاندرجواباوگفت:»بهتراستچندنفرراباپنجاسبی
كهبرایماباقیماندهبهآنجابفرستیموموضوعراتحقیقكنیم.مردماینجا
همهمحكومبهمرگهستند،پسبهتراستبههرقیمتیشدهاینراامتحان

كنیم.«
14پسدوعرابهبااسبهایباقیماندهحاضركردندوپادشاهچندنفررافرستاد
تاتحقیقكنند.15آنهاردپایسوریهاراتاكنارروداردندنبالكردند.
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شنیدِناینخبرازایندنیابروند،فراموشکنیم.مانباید 
آنقدرمشغولایمانخودبشویمکهازدرمیانگذاشتنآن

بااطرافیانخود،غفلتورزیم.ماماننداینجذامیان،برای
رساندن»خبرخوشانجیل«نبایدتا»صبحصبرکنیم«.



تمامجادهازلباسوظروفیكهسوریهادرحینفراربهزمینانداختهبودند،
پادشاهخبردادندكهسربازانسوریهمه به بازگشتندو بود.مأموران پر
فراركردهاند.16بمحضشنیدناینخبر،مردمسامرههجومبردندواردوگاه
سوریهاراغارتكردند.پسهمانگونهكهخداوندفرمودهبود،درآنروز
سهكیلوآردبهیکمثقالنقرهوششكیلوجوبههمانقیمتفروخته

شد.
17پادشاهملتزمخودرادمدروازةشهرگذاشتتابررفتوآمدمردمنظارت
كند.ولیهنگامیكهمردمهجومآوردند،اوزیردستوپایآنهاكشته
شد،همانگونهكهالیشع،وقتیپادشاهبهخانةاوآمدهبود،آنراپیشگویی
كرد.18الیشعبهپادشاهگفتهبودكهروزبعد،كناردروازةشهر،ششكیلو
جووسهكیلوآردهریکبهیکمثقالنقرهفروختهخواهدشد.19ولیملتزم
پادشاهجوابدادهبود:»حتیاگرخداوندازآسمانغلهبفرستد،اینكهتو
میگوییعملینخواهدشد.«والیشعنیزبهاوگفتهبود:»توباچشمانخود
آنراخواهیدید،ولیازآننخواهیخورد.«20درستهمینطورشد؛اودر

كناردروازه،زیردستوپایمردمماندوكشتهشد.

زنیملکشراپسمیگیرد

الیشعبهزنیكهپسرشرازندهكردهبود،گفتهبودكهباخاندانش8
قحطی اسرائیل درسرزمین بروندچونخداوند دیگری مملكت به

میفرستدكهتاهفتسالطولخواهدكشید.
2پسآنزنباخاندانخودبهفلسطینرفتوهفتسالدرآنجاماند.3پس
ازپایانقحطیاوبهاسرائیلبازگشتونزدپادشاهرفتتابرایپسگرفتن
خانهوزمینخودازاواستمدادنماید.4دراینهنگامپادشاهباجیحزی،خادم
الیشع،مشغولگفتگوبودودربارةمعجزاتالیشعازاوسؤالمیكرد.5در
همانهنگامكهجیحزیواقعةزندهشدنپسرمردهراتعریفمیكرد،مادر
آنپسرقدمبهداخلاطاقگذاشت.جیحزیبهپادشاهگفت:»اینهمانزنی
استكهدربارهاشصحبتمیكردمواینهمپسراوستكهالیشعویرا

زندهكرد.«
6پادشاهپرسید:»آیااینحقیقتداردكهالیشعپسرترازندهكردهاست؟«

زنجوابداد:»بلی.«
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1:8ـ6احتمااًلاینماجرادرترتیبزمانیخودنگاشتهنشده 
است،چونقحطیهفتسالهبایدقبلازابتالیجیحزیبه
جذامپایانیافتهباشد.اینامرتوجهدائمیالیشعبهاینبیوهزن

رانشانمیدهد،وخدمتعمومیوپرازمعجزهاوراباخدمت
خصوصیاوبهاینخانوادهمقایسهمیکند.اززندگیالیشع

میآموزیمکهچهنوعتوجهیبایدبهدیگرانمبذولداریم.



پسپادشاهیكیازافرادخودرامأموركردتاتمامداراییاورا،بهاضافة
قیمتمحصولزمیناودرطولمدتیكهدرآنجانبودهاست،گرفتهبهاو

بدهد.

حزائیل،بنهددپادشاهرامیکشد
7بنهدد،پادشاهسوریه،دربستربیماریبود.بهاوخبردادندكهالیشعنبیبه
دمشقآمدهاست.8وقتیپادشاهاینخبرراشنید،بهیكیازافرادشبهنام
حزائیلگفت:»هدیهایبرایاینمردخداببروبهاوبگوكهدرموردمناز
خداوندبپرسدكهآیاازاینمرضشفاخواهمیافتیانه؟«9پسحزائیلاز
محصوالتنفیسدمشق،چهلشترباركردوبعنوانهدیهبرایالیشعبرد.او
هنگامیكهبهحضورالیشعرسید،گفت:»غالمتانبنهدد،پادشاهسوریه،مرا

فرستادهاستتابپرسمآیااوشفاخواهدیافتیانه.«
10الیشعجوابداد:»خداوندبهمننشاندادهاستكهاوخواهدمرد،ولی
توبرووبهاوبگوكهشفاخواهدیافت.«11سپسالیشعچنانبهچشمان
حزائیلخیرهشدكهحزائیلسرشرابهزیرانداخت.آنگاهالیشعشروعبه

گریهكرد.
12حزائیلپرسید:»سرورم،چراگریهمیكنید؟«

الیشعجوابداد:»میدانمكهتوچهبالهاییبرسرقوماسرائیلخواهیآورد.
قلعههایآنهاراآتشخواهیزد،جوانانشانراخواهیكشت،اطفالشانرابه

سنگهاخواهیكوبیدوشكمزنانآبستنراپارهخواهیكرد.«
13حزائیلگفت:»سرورم،منسگكیباشمكهدستبهچنینكارهایی

بزنم.«
ولیالیشعجوابداد:»خداوندبهمننشاندادهاستكهتوپادشاهسوریه

خواهیشد.«
14وقتیحزائیلبازگشت،پادشاهازاوپرسید:»پاسخالیشعچهبود؟«
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مرتکب  او که گفت حزائـیل به الیشع  12:8و13
گناهانبزرگیخواهدشد.حزائیلمعترضشدوگفت:
»هرگزچنینکارینخواهمکرد.«اوقبولنداشتکه
است. نهفته ورزیدن شرارت برای قدرت وجودش در
درجامعه»روشنفکر«ما،آساناستفکرکنیمکهاز
اعمالخودراتحت گناهانفاحشبدوریمومیتوانیم
کنترلداشتهباشیم.مافکرمیکنیمکههیچوقتدرعمق
گناهفرونخواهیمرفت.بهجایایندیدگاه،بایدازدید
کتابمقدسوبانگرشیمنطقیتربهخودنگاهکنیمو
بپذیریمکهقدرتگناهورزیدندرماوجوددارد.سپس

بایدازخدابخواهیمکهبهماقدرتدهدتابااینشرارت
درونمقابلهکنیم.

الیشعدربارهنحوهبرخورد 12:8ـ15بخشیازسخنان
از پیوست. تحقق به 32:10و33 در اسرائیل، با حزائیل
قرارمعلوم،حزائیلمیدانستکهپادشاهخواهدشد،چون
.)15:19 )1پادشاهان بود کرده اعالم او به را این ایلیا
امااوبیصبربودوبهجایمنتظرشدنبرایفرارسیدِن
الهی،خودشواردعملشدوبنهددپادشاه زماِنمقرِر
راکشت.خداحزائیلرابهعنوانوسیلهایبرایمجازات

نااطاعتیاسرائیلیهابهکاربرد.



جوابداد:»گفتكهشماشفاخواهیدیافت.«15ولیروزبعدحزائیللحافی
برداشته،درآبفروبردوآنرارویصورتپادشاهانداختواوراخفه

كردوخودبجایاوپادشاهشد.

2ـپادشاهاناسرائیلویهودا
یهورامبریهوداسلطنتمیکند

16یهورام)پسریهوشافاط(درپنجمینسالسلطنتیورام)پسراخاب(پادشاه
دو و درسنسی 17یهورام آغازكرد. یهودا در را سلطنتخود اسرائیل،
سالگیپادشاهشدوهشتسالدراورشلیمسلطنتنمود.18دختراخابزناو
بودواوماننداخابوسایرپادشاهاناسرائیلنسبتبهخداوندگناهمیورزید.
19ولیخداوندبخاطرداودنخواستیهوداراازبینببرد،زیرابهداودقولداده

بودكهنسلاوهمیشهسلطنتخواهدكرد.
20دردورةسلطنتیهورام،مردمادومازفرمانیهوداسرپیچیكردندوپادشاهی
برایخودتعیینكردند.21بنابراینیهورامباسوارهنظامخودعازمسعیرشد،
ولینیروهایادومآنهارامحاصرهكردند.یهورامبهاتفاقفرماندهانسواره
نظامخود،شبانهازدستادومیهاگریختوسربازانشنیزفراركرده،بهوطن
بازگشتند.22ادومتابهامروزاستقاللخودراحفظكردهاست.دراینهنگام

اهالیشهرلبنهنیزشورشكردند.
»تاریخ كتاب در او كارهای و یهورام سلطنت دیگر رویدادهای 23شرح
پادشاهانیهودا«نوشتهشدهاست.24یهوراممردواورادرآرامگاهسلطنتی
دراورشلیمكهبهشهرداودمعروفاست،دفنكردندوپسرشاخزیابجای

اوپادشاهشد.

اخزیابریهوداسلطنتمیکند
25دردوازدهمینسالسلطنتیورام)پسراخاب(پادشاهاسرائیل،اخزیا)پسر
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18:8یهوشافاطپادشاه،ترتیبازدواجپسرشیهورام، 
عتلیاطریق داد. را ایزابِلشرور و اخاب عتلیادختر و
بتپرستیحکومتشمالیرادرپیشگرفتوپرستش
ازهمینجاسقوطحکومت یهوداکردو راوارد بعل
جنوبیآغازشد.بعدها،وقتیاخزیادرجنگکشتهشد،
فرمانروا را نوههایخودراکشتوخودش عتلیاهمه
اعالمنمود)1:11ـ3(.ازدواجیهورامشایدازلحاظسیاسی

منافعیداشتهاست،اماازنظرروحانیمرگباربود.
20:8ـ22باآنکهیهوداوادومَجّدیمشترک)اسحاق(

ومرزیمشترکداشتند،اماایندوقومهمیشهبایکدیگر
درجنگبودند.ادوماززمانداودتحتسلطهحکومت
متحداسرائیلوبعدحکومتجنوبی،یهوداقرارگرفته
بود)2سموئیل13:8و14(.حاالادومعلیهیهورامشورش
کردواعالماستقاللنمود.یهورامفورًاباسپاهخودبه
ادومحملهکرد،اماحملهغافلگیرانهاوباشکستمواجه
در قصور برای مجازاتی بهعنوان یهورام نتیجه، در شد.
نگهداشتنحرمتخدا،بعضیازسرزمینهایمرزیاش

راازدستداد.



یهورام(پادشاهیهوداشد.26اخزیادرسنبیستودوسالگیسلطنتخودرا
آغازنمود،ولیفقطیكسالدراورشلیمسلطنتكرد.مادرشعتلیانامداشت
ونوةعمری،پادشاهاسرائیلبود.27اخزیانیزمانندخانداناخابنسبتبه

خداوندگناهورزید،زیراازاقواماخاببود.
برای و شد متحد اسرائیل، پادشاه اخاب(، )پسر یورام با پادشاه 28اخزیای
جنگباحزائیل،پادشاهسوریه،بهراموتجلعادلشكركشید.دراینجنگ
یوراممجروحشد.29پسبرایمعالجهبهیزرعیلرفت.وقتیدرآنجابستری

بود،اخزیابهعیادتشرفت.

ییهوبرایسلطنتدراسرائیلتدهینمیشود

بهاو9 انبیارااحضاركردو ازگروه نفر الیشعیک اینهنگام در
گفت:»برایرفتنبهراموتجلعادآمادهشو.اینظرفروغنزیتون
رانیزبرداروهمراهخودببر.2وقتیبهآنجارسیدیییهوراپیداكن.اوپسر
یهوشافاطونوةنمشیاست.اوراازنزددوستانشبهاطاقخلوتیببر3واین
روغنرابرسرشبریز.بهاوبگوكهخداونداورابهپادشاهیاسرائیلانتخاب

كردهاست.سپسدررابازكنوبسرعتازآنجادورشو.«
4وقتیآننبیجوانبهراموتجلعادرسید،5ییهورادیدكهباسایرسرداران
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ییهوکنترلاسرائیل 
رابهدستمیگیرد
را نبی یک الیشـع
رامــوتجلعـــاد بـه
را ییــهو تا فرســتاد
بهعنوانپادشاهجدید
کند. تدهین اسرائیل
ییـهوبالفاصــلهپـس
به شدن، تدهین از
یزرعـــیلتاخــتتا
یورام،پادشاهاسرائیل
واخزیا،پادشاهیهودا
راپیــداکندوبکشد.
ییهو،یورامراکشت؛
اخزیــابســویشـهر
بیتهگـانفـرارکرد
ودرآنشهرمجروح
شد.اوبعدًادرمجدو
به ییـهو مـرد.وقـتی
گـشت، باز یزرعـیل
را ایزابل قتل دستور

صادرکرد.

26:8اخزیاتنهاپسریبودکهازیهورام،پادشاهیهودا
باقیماندهبود.بااینکهاوکوچکترینپسرخانوادهبود،

اماچونبقیهبرادرانشطییورشفلسطینیهاوعربها
بر او بودند)2تواریخ16:21و17(، بردهشده اسارت به
تختسلطنتنشست.ازاوبهنامیهوآخازنیزیادشده

است.
26:8و27مادراخزیا،عتلیا،دختراخابوایزابل،پادشاه
وملکهسابقاسرائیلبود.شرارتاخابوایزابلازطریق

عتلیابهیهوداسرایتکرد.
اسرائـیل پادشاهان تابستانی یزرعـیلمحلکاخ  29:8

بود.
3:9ایلیاپیشگوییکردهبودکهوقتیییهوبهپادشاهی
برسد،عدهزیادیکشتهخواهندشد)1پادشاهان16:19ـ18(.
ازاینروبودکهالیشعبهنبیجوانتوصیهکردکهبه
ازآن ازشروعکشتار، قبل پیغامخود، محضرساندن
منطقهخارجشود.اقدامییهودرگرفتارکردنوکشتِن
میرسد بهنظر بیرحمانه اخاب، دوستان و خویشاوندان
قوم بعل، عنانگسیخته پرستش اما 8:22و9(، )2تواریخ
رابهنابودیمیکشید.ادامهحیاتاسرائیلمشروطبود
بهازمیانرفتنپیروانبعل.ییهوبهعنوانپیروغیورخدا
)البتهدرابتدایکار(،دستبهاقدامیزدکهدرآنموقع

حیاتیترینکاربود،یعنیجاریکردنعدالت.

مملکتیهودا

سامـره

دریای
مرده

دریایمدیترانه

روداردن

دریای
جلیل

اورشلیم

مملکت
اسرائیل

بیتهگان

مجـّدو یزرعیل راموتجلعاد
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ییهوازخصوصیاتیبرخورداربودکهازاومردموفقیساخت.درواقع،ازدیدانسانی،اوپادشاه
موفقیبود.سلسلهاوبیشازهرسلسلهدیگری،برحکومتشمالیفرمانراند.خداازاوبهعنوان
وسیلهایبرایمجازاتخاندانشروراخاباستفادهکرد؛اوبابیرحمیپرستشبعلراازبینبرد.
اونزدیکبودهماننوعپادشاهیشودکهخدامیخواست،امابعدبابیپرواییازفرامینخداتجاوز
کردوازانجاماعمالیکهحاکیازاطاعتازخدابودودرابتدایسلطنتشداشت،کوتاهیکرد.

اودرآستانهموفقیتوپیروزی،بهامورکوچکاکتفاکرد.
اما پیشمیرفت، به نداشت.حکومتش اماهدف داشت، بودکهزندگیاشجهت ییهومردی
مقصدشنامشخصبود.اوپرستشبعلراکهیکنوعبتپرستیبودریشهکنکرد،اماآنرابا
نوعدیگریازبتپرستی،یعنیپرستشگوسالههاییکهیربعامبرپاکردهبود،جایگزینساخت.
اگراونسبتبهخداکهاوراپادشاهکردهبود،مطیعمیبود،میتوانستکارهایبیشتریبرایخدا
انجامدهد.حتیوقتیاودستوراتخدارااجرامیکرد،شیوهعملاونشانمیدهدکهکاماًلمتوجه

نیستکهچهکسیبهاودستورمیدهد.
خدابههرکساستعدادهاوتواناییهاییمیدهد،همانطورکهبهییهوداد.اینتواناییهافقطزمانی
بیشترینبازدهیراخواهدداشتکهتحتکنترلخداباشد.اماخارجازکنترلخدا،تواناییهاو
استعدادهابازدهیخودراازدستخواهنددادوغالبًاابزاریمیشوندبرایشرارتورزیدن.یک
راهبرایاطمینانازاینکهچنیناتفاقینخواهدافتاد،ایناستکهمرتببهخدابگوییدکهدوست
داریدتحتکنترلاوباشید.حضوراودرزندگیشما،باعثخواهدشدکهاستعدادهاوتواناییهای

طبیعیتانباحداکثربازدهیدرجهتنیکترینکارهابهکاررود.
نقاطقوتوموفقیتها:

سلطنتراازخانداناخابگرفتونفوذشرارتباراوراازبینبرد. *
طوالنیترینسلسلهحکومتشمالیرابنیادنهاد. *

بهوسیلهایلیاتدهینشدوبهوسیلهالیشعموردتأییدقرارگرفت. *
پرستشبعلرانابودکرد *

نقاطضعفواشتباهات:
نسبتبهزندگیبیمالحظهبودوهمیننگرش،ازاومردیساختجسورومستعدبرای *

گناهکردن.
بتهاییربعامراپرستید. *

وفاداریاوبهخداتاجاییبودکهمنافعشتأمینباشد. *
درسهاییاززندگیاو:

برایداشتنوفاداریعمیق،بایدبراعمالورفتارخودمسلطباشیم،چوندرغیراینصورت، *
وفاداریممکناستبهبیمباالتیبینجامد.

اطاعتهممستلزمعملاستوهمداشتنهدف. *
آمارحیاتی:

اهل:حکومتشمالیاسرائیل *
شغل:فرماندهسپاهیهورام،پادشاهاسرائیل *

خویشاوندان:پدربزرگ:نمشی.پدر:یهوشافاط.پسر:یهوآحاز *
همعصربا:ایلیا،الیشع،اخاب،ایزابل،یهورام،اخزیا *

آیهکلیدی:
»ولیییهوباتمامدلخودازدستوراتخداوند،خدایاسرائیلاطاعتنکرد،بلکهازگناهانیربعام

کهاسرائیلرابهگناهکشاندهبود،پیروینمود«)2پادشاهان31:10(.
ماجرایییهودر1پادشاهان16:19تا2پادشاهان36:10نقلشدهاست.ازاودر2پادشاهان12:15؛

2تواریخ7:22ـ9؛هوشع4:1و5نیزنامبردهشدهاست.

هو
ـــ
یـی

Peyman
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Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline



لشكرنشستهاست.پسبهاوگفت:»ایسردار،برایشماپیغامیدارم.«
ییهوپرسید:»برایكدامیکازما؟«

جوابداد:»برایشما.«
6بنابراینییهوبلندشدوبهداخلخانهرفت.آننبیجوانروغنرابرسر
به را تو »من میفرماید: اسرائیل خداوند،خدای كه وگفت ریخت ییهو
پادشاهیقومخود،اسرائیلانتخابكردهام.7توبایدخانداناخابرانابود
كنیوانتقامخونانبیاوسایرخدمتگزارانمراكهبدستایزابل،همسراخاب
كشتهشدهاند،بگیری.8ریشةخانداناخاببایدبكلیاززمینكندهشودو
تماممردانشنابودشوند.9دودماناوراازبینخواهمبردهمانطوركهخاندان
یربعام)پسرنباط(وبعشا)پسراخیا(راازبینبردم.10ایزابلزناخابرادر

یزرعیلسگهاخواهندخوردوكسیاورادفننخواهدكرد.«
سپسآننبیدررابازكردوپابهفرارگذاشت.

11وقتیییهونزددوستانشبازگشت،ازاوپرسیدند:»آندیوانهازتوچه
میخواست؟آیااتفاقیافتادهاست؟«

میخواست چه و بود كه او میدانید خوب كه »شما داد: جواب ییهو
بگوید.«

12گفتند:»نه،مانمیدانیم.بگوچهگفت.«

جوابداد:»بهمنگفتكهخداوندمرابهپادشاهیاسرائیلانتخابكرده
است.«

13سردارانفوریپلههایخانهرابارداهایخودفرشكردندوشیپورزده،
اعالنكردند:»ییهوپادشاهاست!«

یورامواخزیابهدستییهوبهقتلمیرسند
14آنگاهییهو)پسریهوشافاطونوةنمشی(بضدیورامپادشاه،قیامكرد.

نیروهای برابر ازاسرائیلدر نیروهایخوددرراموتجلعاد با )یورامكه
حزائیل،پادشاهسوریه،دفاعمیكرد،15دراینهنگامبهیزرعیلبازگشتهبود

تاازجراحاتیكهدرجنگبرداشتهبود،التیامپیداكند.(
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7:9گفتارالیشعبهاینپیشگوییایلیاکه20سالپیش 
بیانشدهبود،جامهعملپوشاندکههمهخانداناخاب
مرگ نحوه 17:21ـ24(. )1پادشاهان شد خواهند کشته
ایزابل،کهایلیاآنراپیشگوییکردهبود،در30:9ـ37

توصیفشدهاست.
9:9دودماناخابماننددودمانیربعاموبعشاریشهکن
بود کرده پیشگویی را یربعام خاندان نابودی اخیا شد.

اینپیشگوییبهوسیلهبعشای )1پادشاهان1:14ـ10(،و
پادشاهعملیشد)1پادشاهان29:15(.سپسییهوینبی،
گفت سخن بعشا خاندان نابودی از پادشاه، ییهوی نه
شد انجام نیز پیشگویی این و 1:16ـ7(، )1پادشاهان
بنابراین،نابودیخانداناخاب )1پادشاهان11:16و12(.
بود کرده پیشگویی را آن ایلیا چون بود، حتمی نیز

)1پادشاهان17:21ـ24(.

Peyman
Sticky-Note
جالب اینکه او را دیوانه خطاب کردند اما مسح او را پذیرفتند.



پادشاهشوم، بهسردارانهمراهخودگفت:»اگرشمامیخواهیدمن ییهو
نگذاریدكسیبهیزرعیلفراركندواینخبررابهآنجابرساند.«

16سپسییهوبرعرابهایسوارشدوبهیزرعیلرفت.یوراممجروحودرشهر
یزرعیلبستریبود.)اخزیا،پادشاهیهودانیزكهبهعیادتاورفتهبود،درآنجا
بسرمیبرد.(17دیدهبانیكهبربرجشهریزرعیلبود،وقتیدیدییهووهمراهانش

میآیندباصدایبلندخبرداده،گفت:»چندسواربهاینطرفمیآیند.«
یورامپادشاهگفت:»سواریبفرستتابپرسدخبرخوشیدارندیانه.«

18پسسواریبهپیشوازییهورفتوگفت:»پادشاهمیخواهدبداندكهخبر
خوشیداریدیانه.«

ییهوپاسخداد:»توراچهبهخبرخوش؟بدنبالمنبیا!«
ولی رسید، سواران آن نزد قاصد كه گفت داده، خبر پادشاه به دیدهبان
بازنگشت.19پسپادشاهسواردیگریفرستاد.اونزدایشانرفتوگفت:

»پادشاهمیخواهدبداندكهخبرخوشیداریدیانه.«
ییهوجوابداد:»توراچهبهخبرخوش؟بدنبالمنبیا!«

20دیدهبانبازخبرداده،گفت:»اوهمبازنگشت!اینسواربایدییهوباشد
چوندیوانهوارمیراند.«

21یورامپادشاهفرمانداده،گفت:»عرابةمرافورًاحاضركنید!«آنگاهاوو
اخزیا،پادشاهیهودا،هریکبرعرابهخودسوارشده،بهاستقبالییهوازشهر
بیرونرفتندودرمزرعةنابوتیزرعیلیبهاورسیدند.22یورامازاوپرسید:

»ایییهو،آیاخبرخوشیداری؟«
رواج ایزابل مادرت جادوگری و بتپرستی كه »مادامی داد: ییهوجواب

دارد،چهخبرخوشیمیتوانداشت؟«
اخزیا به فرار درحال و برگردانید را عرابهاش شنید را این 23یورامچون
گفت:»اخزیا،خیانتاست!خیانت!«24آنگاهییهوكمانخودراباقوت
تمامكشیدهبهوسطشانههاییورامنشانهرفتوقلباوراشكافتواوبه

كفعرابهاشافتاد.
25و26ییهوبهسردارخود،بِدَقرگفت:»جنازةاورابرداروبهداخلمزرعة
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18:9و19سوارانبهپیشبازییهورفتندوازاوپرسیدند 
کهآیاخبرخوشداردیانه.اماییهوپاسخداد:»تورا
چهبهخبرخوش!«ییهومیدانستکهاینمرداننماینده
حکومتنامطیعوشرورهستند.توقعنداشتهباشیدکهخبر
خوشراازکسانیبشنویدکهدشمناننیکیوراستیاند.

19:9ییهوبهقاصدانگفتکهبهدنبالاوبروندتانتوانند
بهشهربازگردندوپادشاهرامطلعسازندکهزندگیاش

درخطراست.شایدهماومیخواستهموقعیکهبهپادشاه
تیراندازیمیکند،مانعیدرپیشرونداشتهباشد.

26:9یورام،پادشاهاسرائیل،مانندپدرومادرش،اخاب
وایزابل،شروربود؛ازاینرو،جسداورابهمزرعهای
غصب قانونی غیر بهطور را آن والدینش که انداختند
کردهبودند.ملکهایزابلترتیبقتلنابوت،صاحبقبلی
را آن میخواست اخاب چون بود، داده را مزرعه این



نابوتبینداز،زیرایكباركهمنوتوسواربرعرابه،پشتسرپدرشاخاب
بودیم،خداونداینپیغامرابهاوداد:»مندراینجادرمزرعةنابوتتورابه
سزایعملتخواهمرساند،زیرانابوتوپسرانشراكشتیومنشاهدبودم،
پسحالهمانطوركهخداوندفرمودهاست،اورادرمزرعةنابوتبینداز.«

27هنگامیكهاخزیا،پادشاهیهودا،اینوضعرادیدبسویشهربیتهگان
فراركرد.ییهوبهتعقیبویپرداختوفریادزد:»اوراهمبزنید.«پس
افرادییهواورادرسرباالییراهیكهبهشهرجورمیرودونزدیکیبلعام
است،درعرابهاشمجروحكردند.اوتوانستتامجدوفراركند،ولیدرآنجا
مرد.28افرادشجنازةاورادرعرابهایبهاورشلیمبردندودرآرامگاهسلطنتی
دفنكردند.29)اخزیادریازدهمینسالسلطنتیورام،پادشاهاسرائیل،پادشاه

یهوداشدهبود.(

مرگوحشتناکایزابل
30ایزابلوقتیشنیدییهوبهیزرعیلآمدهاست،بهچشمانشسرمهكشیدو
موهایشراآرایشكردوكنارپنجرهبهتماشانشست.31وقتیییهوازدروازه
واردشد،ایزابلاوراصدازده،گفت:»ایقاتل،ایزمری،چرااربابترا

كشتی؟«
32ییهوبسویپنجرهنگاهكردوفریادزد:»درآنجاچهكسیطرفدارمن

است؟«دوسهنفرازخدمتگزاراندربارازپنجرهبهاونگاهكردند.
33ییهوبهآنهادستوردادكهاورابهپایینبیندازند.

آنهاایزابلراازپنجرهپایینانداختندوخونشبردیواروپیكرةاسبهاپاشید
وخوداوزیرسماسبهالگدمالشد.

34ییهوواردكاخشدوبهخوردنونوشیدنپرداخت.سپسگفت:»یكیبرود
وآنزنلعنتیرادفنكند،چونبههرحالاوشاهزادهایبودهاست.«

35ولیوقتیخدمتگزارانبرایدفنایزابلرفتند،فقطكاسةسرواستخوانهای
دستهاوپاهایاوراپیداكردند.36پسبازگشتندوبهییهوگزارشدادند.او
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نابوتنمیخواستتاکستانشرا  اما باغتبدیلکند، به
بفروشد)1پادشاهان1:21ـ24(.اخابنمیدانستکهاین

مزرعهروزیمدفنپسرشروراوخواهدشد.
ییهورا»پسرزمری«خطابکرد؟ ایزابل 31:9چرا
ایله ازآن، پیش تقریبًا40سال بودکه افسری زمری
پادشاهراکشتهوبعدخودراپادشاهاسرائیلاعالمکرده
بود)1پادشاهان8:16ـ10(.ایزابلییهورامتهممیکردبه

اینکهسعیداردهمانکارراتکرارکند.

35:9استخوانهایایزابلتمامآنچیزیبودکهاززندگی
شرارتباراوباقیماند؛ازاونهقدرتیماند،نهپولی،نه
وجههای،نهزروزیورسلطنتی،ونهمیراثروحانی.در
آخر،زندگیخیانتباراوبههیچوپوچانجامید.قدرت،
سالمتی،وثروتشایدایناحساسرابهشماالقاکنندکه
گوییمیتوانیدتاابدزندگیکنید.امامرگتمامامنیتهای
ظاهریراازهمهمیگیرد.مسیرزندگیخودراهرچه

زودترتعیینکنید،چونپایانزودفراخواهدرسید.



گفت:»ایندرستهمانچیزیاستكهخداوندبهایلیاینبیفرمودهبود
كهسگهاگوشتایزابلرادرمزرعةیزرعیلمیخورند37وباقیماندةبدنش

مثلفضلهپخشمیشودتاكسینتوانداوراتشخیصدهد.«

ییهوخانداناخابراقتلعاممیکند

هفتادپسراخابدرسامرهبودند.پسییهوبرایمقاماتوبزرگان10
شهرونیزسرپرستانپسراناخابنامهایبهاینمضموننوشت:

»بمحضرسیدنایننامه،شایستهترینپسراخابراانتخابكرده،اورابه
پادشاهیبرگزینیدوبرایدفاعازخانداناخابآمادهجنگشوید،زیراشما
عرابههاواسبهاوشهرهایحصارداروسازوبرگنظامیدراختیاردارید.«

4امابزرگانشهربشدتترسیدندكهاینكارراانجامدهندوگفتند:»دوپادشاه
ازعهدةاینمردبرنیامدند،ماچهمیتوانیمبكنیم؟«5پسرئیسدربارورئیس
شهربابزرگانشهروسرپرستانپسراناخاباینپیغامرابرایییهوفرستادند:
»ماخدمتگزارانتوهستیموهردستوریبفرماییانجامخواهیمداد.ماكسی

راپادشاهنخواهیمساخت.هرچهدرنظرداریهمانراانجامبده.«
و هستید من طرفدار شما »اگر فرستاد: را پیغام این آنها پاسخ در 6ییهو
میخواهیدتابعمنباشید،سرهایپسراناخابرابریده،فردادرهمینوقت

آنهارابرایمبهیزرعیلبیاورید.«
هفتادپسراخابدرخانههایبزرگانشهركهسرپرستانایشانبودند،زندگی
میكردند.7وقتینامةییهوبهبزرگانشهررسید،هفتادشاهزادهراسربریدندو
سرهایآنهارادرسبدگذاشته،بهیزرعیلبردندوبهییهوتقدیمكردند.8وقتیبه
ییهوخبررسیدكهسرهایشاهزادگانراآوردهاند،دستوردادآنهارابهدوتوده

تقسیمكنندوكناردروازةشهرقراردهندوتاصبحبگذارنددرآنجابمانند.
9صبحروزبعد،ییهوبیرونرفتوبهجمعیتیكهكناردروازةشهرگرد

آمدهبودند،گفت:»اینمنبودمكهبضداربابخودبرخاستمواوراكشتم.
شمادراینموردبیگناهید.ولیپسراناوراچهكسیكشتهاست؟10این
نشانمیدهدكههرچهخداونددربارةخانداناخابفرموده،بهانجاممیرسد.

خداوندآنچهراكهتوسطایلیاینبیفرموده،بجاآوردهاست.«
11سپسییهوتمامبازماندگانخانداناخابراكهدریزرعیلبودند،كشت.
همچنینتمامافسرانارشد،دوستاننزدیکوكاهناناوراازبینبرد،بطوری
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7:10بدینترتیب،پیگشوییایلیاکهگفتهبودهیچیک 
پیوست تحقق به ماند، نخواهند زنده اخاب پسران از

)1پادشاهان17:21ـ24(.

11:10ییهوبهخاطرشوروحرارتیکهداشت،بابهراه
انداختِنحمامخون،فراترازفرمانخداعملکرد.بعدها،
هوشعنبیاعالمکردکهخاندانییهوبهخاطراینعمل،

مجازاتخواهدشد)هوشع4:1و5(.

Peyman
Underline



كههیچیکازنزدیكاناوباقینماند.12سپسییهوعازمسامرهشدودربین
راهدرمحلیبهنام»اردوگاهشبانان«13بهخویشاونداناخزیا،پادشاهیهودا

برخورد.ییهوازآنهاپرسید:»شماكیستید؟«
پسران دیدن برای و هستیم پادشاه اخزیای »ماخویشاوندان دادند: جواب

اخابوایزابلبهسامرهمیرویم.«
14ییهوبهافرادخودگفت:»آنهارازندهبگیرید!«آنهاراگرفتندوییهو

ایشانراكنارچاهیبرده،هرچهلودونفرشانراكشت.
15ییهودرادامةسفرخودبهیهونادابپسرركابكهبهاستقبالشمیآمد،
برخورد.پسازاحوالپرسی،ییهوازاوپرسید:»آیاهمانطوركهمننسبتبه

تووفادارهستم،توهمنسبتبهمنوفادارهستی؟«
جوابداد:»بلی.«

ییهوگفت:»پسدستترابهمنبده.«ودستاوراگرفتوبرعرابهاش
برایخداوند ببینچهغیرتی بیاو اوگفت:»همراهمن سواركرده،16به
دارم.«پسیهونادابسواربرعرابههمراهاورفت.17وقتیبهسامرهرسیدند،
ییهوتمامدوستانوبستگاناخابراكشت،بطوریكهیکنفرهمباقینماند

واینهمانبودكهخداوندبهایلیاینبیگفتهبود.

ییهوکاهنانبعلرامیکشد
18آنگاهییهوتماماهالیشهرراجمعكردوبهایشانگفت:»منمیخواهم
بیشترازاخاببعلرابپرستم!19پستمامانبیاوكاهنانوپرستندگانبعل
قربانی میخواهم چون باشد، غایب نفر یک حتی نگذارید كنید. جمع را
بزرگیبهبعلتقدیمكنم.هركسازپرستندگانبعلدراینجشنحاضر
نشود،كشتهخواهدشد.«)ولینقشةییهواینبودكهپرستندگانبعلرانابود
كند.(20و21ییهوبهسراسراسرائیلپیغامفرستادكهتمامكسانیكهبعلرا
میپرستیدندبرایعبادتاوجمعشوند.همةآنهاآمدندوسراسرمعبدبعلرا
پرساختند.22ییهوبهمسئولانبارلباسدستوردادكهبههریکازبتپرستها

لباسمخصوصبدهد.
23سپسییهوبایهوناداب)پسرركاب(واردمعبدبعلشدوبهبتپرستانگفت:
»مواظبباشیدكهكسیازپرستندگانخداونددراینجانباشد.فقطپرستندگان
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15:10یهونادابمردیبودکهمانندییهو،درپیرویاز 
خداغیوربود.امایهونادابغیرتخودرابادورکردن
نشان بتپرستی طرد و مادیات، از خانوادهاش و خود
داد.اوگروهیبهنامرکابیهارابهوجودآورد)اواین
گروهرابهنامپدرخود،رکابنامید(.اعضایاینگروه

باجداکردِنخودازجامعهوفشارهاووسوسههایآن،
دارند.فصل35 نگاه پاک را زندگیخود میکوشیدند
ارمیا،نمونهایازوقفآنهابهخدارابهماارائهمیدهد.
آنها دودمان از که داد وعده خدا آنها، وقف بهخاطر

همیشهمردانیباقیخواهندبودکهاورابپرستند.



بعلبایددرداخلمعبدباشند.«24وقتیكاهنانبعلمشغولقربانیكردنشدند،
ییهوهشتادنفرازافرادزبدةخودرااطرافمعبدگماشتوبهآنهاگفت:»اگر

بگذاریدیکنفرزندهخارجشود،شمارابجایآنیکنفرخواهمكشت!«
سربازان به و رفت بیرون ییهو شدند، فارغ كردن قربانی از آنها 25وقتی
وافرادخودگفت:»داخلشویدوهمهرابكشید.نگذاریدحتییکنفر
زندهبماند!«پسداخلشده،همهراكشتندواجسادشانرابیرونانداختند.
سپسافرادییهوداخلمحرابمعبدشدند26ومجسمهبعلرابیرونآورده،
سوزاندند.27آنهامعبدبعلراویرانكرده،آنرابهمزبلهتبدیلنمودند،كه
تابهامروزبههمانشكلباقیست.28بهاینترتیب،ییهوتمامآثاربعلرااز
خاکاسرائیلمحوكرد؛29ولیازپرستشگوسالههایطالییدستنكشید.
اینگوسالههارایربعام)پسرنباط(دربیتئیلودانساختهبودوازگناهان
بزرگویمحسوبمیشد،زیراتماماسرائیلرابهبتپرستیكشاندهبود.

30پسازآن،خداوندبهییهوفرمود:»تودستورمرااجراكرده،مطابقمیل
منباخانداناخابعملنمودی؛پسبسبباینكارخوبتو،فرزندانتو

راتاچهارنسلبرتختپادشاهیاسرائیلخواهمنشاند.«
31ولیییهوباتمامدلخودازدستوراتخداوند،خدایاسرائیلاطاعتنكرد،

بلكهازگناهانیربعامكهاسرائیلرابهگناهكشاندهبود،پیروینمود.
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24:10اسرائیلنمیبایستدرمقابلمذاهبیکهخدای 
اقوام مذاهب دهد. نشان مدارا نداشتند، قبول را واقعی
همسایه،بدوفاسدبودوبرپایهبیبندوباریجنسی،
این مقاصد داشت. قرار مادیات و طمع، سیاسی، منافع
مذاهبنابودیزندگیبودنهحفظآن.اسرائیلقومخاص
انتخابشدهبودتانمونهراستی،حقیقت،و خدابودو
اقوامهمسایه اماعقایدبتپرستی باشد. انصاف عدلو
اسرائیل بزرگان و کاهنان و پادشاهان انحراف باعث
گردیدوازآنهاافرادیسازشکاروبیتفاوتبهوجود
آورد.مانبایدبههیچوجهنسبتبهگناهمداراوسازش
داشتهباشیموبایدآنرااززندگیخودریشهکنسازیم.
مدارابادیدگاههایدیگرانقابلقبولاست،امانبایدبا
معیارهای از را مردم مداراکنیمکه وروشهایی عقاید

الهیدورمیکند.
اما کرد، نابود را بعل بتهای ییهو چرا  28:10ـ31
نبرد؟ بین از را بیتئیل و دان در طالیی گوسالههای
جنبه تا داشت سیاسی جنبه بیشتر شاید ییهو اقدامات
روحانی.)1(اگرییهوگوسالههایطالییراازبینمیبرد،
مردمشهرهایدانوبیتئیلبهمعبداورشلـیممیرفتند،
در تا بودند، باآندشمن بهحکومتجنوبیکه یعنی

از پیش یربعام که بود همین )برای کنند عبادت آنجا
هرکاری،اولاینگوسالههارابرپاکرد.مراجعهکنید
به1پادشاهان25:12ـ33(.)2(پرستشبعلتداعیکننده
سیاسی نفع بعل نابودی رو، این از بود؛ اخاب خاندان
ازطرفدیگر،گوسالههایطالییدرحکومت داشت.
شمالیتاریخیطوالنیترداشتوهمهجناحهایسیاسی
برایآنارزشقائلبودند.)3(پرستشبعل،ضدخدابود،
امابسیاریمعتقدبودندکهگوسالههایطالیینمایندهعینی
خودخدامیباشند،گرچهشریعتخدابهوضوحبیانداشته
3:20ـ6(. )خروج است بتپرستی کاری چنین که بود
خیلیسادهاستکهمانندییهوگناهاندیگرانرامحکوم

سازیم،اماباگناهانزندگیخودمداراکنیم.
30:10و31ییهوبیشتردستوراتیراکهخداوندبهاو
دادهبودانجامداد،اماباتمامدلخودازخدااطاعتنکرد.
اووسیلهخداشدهبودبرایاجرایعدالت،اماخادمخدا
نشدهبود.درنتیجه،اوبازبانبهخداخدمتمیکرد،در
حالیکهدرعملگوسالههایطالییرامیپرستید.تعمق
کنیدوببینیددلتاندرچهوضعینسبتبهخداقراردارد.
شایدمادرکاروخدمتبرایخدابسیارفعالباشیم،اما

آنقدرعمیقکهخدادوستدارد،مطیعاونباشیم.
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32و33درآنزمان،خداوندشروعبهویرانكردناسرائیلنمود.حزائیل،پادشاه
سوریه،آنقسمتازسرزمیناسرائیلراكهدرشرقروداردنبود،تصرف
كرد.قسمتمتصرفشدهتاشهرعروعیردروادیارنونمیرسیدوشامل
سرزمینجلعادوباشانمیشدكهقبایلجاد،رئوبینومنسیدرآنزندگی

میكردند.
34شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتییهووكارهاوفتوحاتاودركتاب
»تاریخپادشاهاناسرائیل«ثبتشدهاست.35وقتیییهومرد،اورادرسامره
دفنكردندوپسرشیهوآحازبجایاوپادشاهشد.36ییهورویهمرفتهبیست

وهشتسالدرسامرهبراسرائیلسلطنتكرد.

عتلیابریهوداسلطنتمیکند

وقتیعتلیامادراخزیا)پادشاهیهودا(شنیدكهپسرشمردهاست،11
دستورقتلعامتماماعضایخاندانسلطنتیراصادركرد.2تنها
كسیكهجانسالمبدربردیوآشپسركوچکاخزیابود،زیرایهوشبع
عمةیوآش،كهدختریهورامپادشاهوخواهرناتنیاخزیابود،اورانجات
داد.یهوشبعطفلراازمیانسایرفرزندانپادشاهكهدرانتظارمرگبودند
دزدیده،اورابادایهاشدرخانةخداونددراتاقیپنهانكرد.3درتماممدت
ششسالیكهعتلیادرمقامملكهفرمانرواییمیكردیوآشزیرنظرعمهاش

درخانةخداوندپنهانماند.

یوآشجوانپادشاهمیشود
محافظین فرماندهان یهویاداعكاهن، عتلیا، ملكه سلطنت سال هفتمین 4در
بهخانةخداونددعوتكرد.درآنجا دربارومحافظینمخصوصملكهرا
آنهاراقسمدادكهنقشةاورابهكسینگویند؛آنگاهیوآش،پسراخزیارا
بهآنهانشانداد.5سپسایندستوراترابهآنهاداد:»یکسومشماكهروز
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34:10نامییهویپادشاهروییکسنِگیادبودقدیمی، 
بهنام»ستونسیاه«نقشبستهاست.اینستونراشلمناسر
سوم،پادشاهآشوربرپاکردهاست.درقدیم،پادشاهان
اغلبفتوحاتنظامیخودرارویسنگهاییادبودثبت
بیاورند.ییهو ببینندوبهخاطر میکردندتاهمهآنرا
رویاینستونسنگیدرحالیبهتصویرکشیدهشدهکه
درمقابلشلمناسرزانوزدهاست.اودرابتدایسلطنتش
برایجلوگیریازنابودیاسرائیل،بهآشوریهاباجمیداد
)841ق.م.(.کتابمقدسبهروابطییهوباآشور،ملتی

کهمدتیبعدبهابرقدرتتبدیلشد،اشارهنمیکند.

1:11اینواقعهدنبالهماجراییاستکهدر29:9شروع
شد،ازهمانجاییکهاخزیا،پسرعتلیا،بهدستییهو
اخزیا پسران همه کشتن برای عتلیا تالش شد. کشته
بیثمربود،چونخداوعدهدادهبودکهمسیحموعوداز

نسلداودپادشاهبهدنیاخواهدآمد)2سموئیل7(.
بود. اعظم، کاهن یهویاداع، زن یهوشبع  2:11و3
کردن پنهان برای مناسب محلی خدا خانه بنابراین
نمیشد. مظنون آن به کسی و بود کوچک یوآش
خدا خـانه به عالقهای بود، بتپرستی عاشق که عتلیا

نداشت.



َسَبتمشغولانجاموظیفههستید،بایدازكاخسلطنتیحفاظتكنید،6یک
سومدیگرجلودروازة»سور«ویکسومبقیهجلودروازةدیگرپشتسر
ازشماكهروز نشود.7دودسته تاكسیواردخانةخدا بایستید محافظین
سبتسرخدمتنیستید،بایددرخانةخداوندكشیکبدهید8واسلحهبدست،
پادشاهرااحاطهكنیدوهرجامیرودازاومحافظتنمایید.هركهخواست

بهپادشاهنزدیکشود،اورابكشید.«
9پسفرماندهانمطابقدستوراتیهویاداععملكردند.ایشاننگهبانانیرا
نگهبانانیراكهدرآنروزسر نیز كهروزسبتسرخدمتمیرفتندو
خدمتنبودنداحضاركرده،نزدیهویاداعآوردند.10یهویاداعآنهارابانیزهها
وسپرهایخانةخداوندكهمتعلقبهداودپادشاهبود،مسلحكرد.11نگهبانان
مسلح،درسراسرقسمتجلوخانةخداوندایستادندوقربانگاهراكهنزدیک

مخفیگاهیوآشبود،محاصرهكردند.
12آنگاهیهویاداعیوآشرابیرونآوردوتاجرابرسرشنهادونسخهایاز
توراترابهاودادواوراتدهینكرده،بهپادشاهیمنصوبنمود.سپسهمه

دستزدندوفریادبرآوردند:»زندهبادپادشاه!«
خانة بطرف عجله با شنید، را مردم و نگهبانان صدای وقتی عتلیا 13ملكه
خداوندكهمردمدرآنجاجمعشدهبودند،دوید.14درآنجاپادشاهجدیدرا
دیدكهبرحسبآیینتاجگذاری،دركنارستونایستادهاستوفرماندهانو

شیپورچیهااطرافاوراگرفتهاندوشیپورمیزنندوهمهشادیمیكنند.
عتلیابادیدناینمنظرهلباسخودراپارهكردوفریادبرآورد:»خیانت!

خیانت!«
درخانة ببرید. بیرون اینجا از را »او داد: دستور فرماندهان به 15یهویاداع
خداونداورانكشید.هركسسعیكندعتلیارانجاتدهدبیدرنگكشته

خواهدشد.«
16پسعتلیارابهاسطبلكاخسلطنتیكشانده،اورادرآنجاكشتند.

17یهویاداعكاهنازپادشاهومردمخواستتاباخداوندعهدببندندكهقوم
خداوندباشند.پیماندیگرینیزبینپادشاهوملتشبستهشد.18آنگاههمهبه
بتخانةبعلرفتندوآنراواژگونساختندوقربانگاههاومجسمههاراخراب

كردندومتان،كاهنبتبعلرادرمقابلقربانگاههاكشتند.
یهویاداعنگهبانانیدرخانةخداوندگماشت،19وخودبافرماندهان،محافظین
دربار،محافظینمخصوصملكهوتمامقوم،پادشاهراازخانةخداوندتاكاخ
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17:11اینپیماننویندرحقیقتقانوناساسیجدیدی 
بودبرایمردم.اینهمانپیمانیبودکهدرکتابتثنیه

بهمنظورحکومتعادالنهبرقوماسرائیلمقررشدهبود.
متأسفانه،بامرگیهویاداع،اصالحاتمتوقفماند.



سلطنتیمشایعتكرد.آنهاازدروازةنگهبانانواردكاخشدندویوآشبر
از بعد بودند. موضوعخوشحال این از مردم 20همة نشست. سلطنتی تخت

مرگعتلیا،درشهرآرامشبرقرارگردید.
21یوآشهفتسالهبودكهپادشاهیهوداشد.

یوآشبریهوداسلطنتمیکند

درهفتمینسالسلطنتییهو،پادشاهاسرائیل،یوآشپادشاهیهوداشد12
ومدتچهلسالدراورشلیمسلطنتكرد.)مادرشظبیهنامداشتو
ازاهالیبئرشبعبود.(2یوآشدرتمامسالهاییكهیهویاداعمعلماوبود،هرچه
درنظرخداوندپسندیدهبودانجاممیداد.3باوجوداینبتخانههایرویتپهها

راخرابنكردوقومبازدرآنجاقربانیمیكردندوبخورمیسوزانیدند.
4و5روزییوآشبهكاهنانگفت:»خانةخداونداحتیاجبهتعمیردارد.بنابراین
هرگاهكسیهدیهایبهحضورخداوندبیاورد،چهمقرریباشدچهداوطلبانه،

آنرابگیریدوصرفتعمیراتالزمبكنید.«
6بیستوسومینسالسلطنتیوآشفرارسید،اماكاهنانهنوزخانةخدارا
تعمیرنكردهبودند.7پسیوآش،یهوداعوسایركاهنانرابهحضورطلبیده،
اقدامینمیكنید؟ازاینپس ازایشانپرسید:»چرابرایتعمیرخانةخدا
دیگرالزمنیستشماازمردمهدیهبگیرید؛وهرچهتابهحالجمعكردهاید،

تحویلبدهید.«
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بهبار  نیکو محصول بکارد، خدا که دانههایی  2:12
میآورد.یوآشباداشتنیهویاداع،کاهناعظم،ازفیض
معلمیخوببرخورداربود.ایمانیهویاداع،یوآشراتا
بهآخرعمرشتحتتأثیرقرارداد.نیاتخوببایدبا
ایمانواعتقاداتدرستتقویتشود.تازمانیکهیوآش
نقشه میداد، قرار توجه مورد را یهویاداع تعالیمخوب
خدادرزندگیاشعملیمیشد.همهنقشههاواعمالما
راخدابایدهدایتکند،وراهنماییهایاودرکالمش
دردسترسماقراردارد.اگرراهنماییهایخدارامورد

توجهقراردهیم،زندگیماپرثمرخواهدبود.
2:12یوآشبرایدورکردِنگناهازقومبهاندازهکافی
تالشنکرد،امابسیاریازکارهایاونیکودرستبود.
وقتیمطمئننیستیمکهآیادراصالحاعمالخودتالش
کافیکردهایمیانه،میتوانیماینسؤالهاراازخودبکنیم:
)1(آیاکتابمقدسباصراحتاینعملرامنعکرده
است؟)2(آیااینعملمراازعشقورزیدنبهخدا،یا
پرستشوخدمتبهاوبازمیدارد؟)3(آیامرابردهخود
میسازد؟)4(آیابهترینهارامطابقبانقشهخدادرمن

شکوفامیسازد؟)5(آیابرایسایرایماندارانفایدهدارد؟
بخواهند که جا هر در نمیتوانستند اسرائیلیها  3:12
تعیینشده جاهای در فقط بلکه کنند، تقدیم قربانی
)تثنیه13:12(.تقدیمقربانیرویتپههابهتقلیدازآداب
ورسومبتپرستهاانجاممیشدوکمکمیکردتاسایر
کسب )برای شود. آنها عبادت وارد بتپرستی آداب
اطالعاتبیشتردربارهایننوععبادتگاههابررویتپهها،
مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه1پادشاهان43:22.(
4:12و5خانهخدانیازبهمرمتداشت،چونرهبرانشرور
پیشین،بهخصوصملکهعتلیا،بهآنصدمهزدهوآنرا
موردبیتوجهیقراردادهبودند)2تواریخ7:24و8(.خانه
خدامکانمقدسیبودکهبهپرستشخدااختصاصداشت.
بهواسطهبرنامهجمعآوریاعانهکهیوآشترتیبداد،خانه
خدامرمتشد.درونمعبدازخاکوکثافتیکهطیسالها
آنرافراگرفتهبود،پاکشد؛شکافهاراتعمیرکردند؛بتها
وسایرنشانههایبتپرستیرابرداشتند؛ووسایلیراکهاز
طالومفرغبودند،صیقلدادند.بیتوجهیبهخانهخدانشان

میدهدکهمردمچقدرازخدادورشدهبودند.
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8كاهنانموافقتنمودندكهنهازمردمپولبگیرندونهمسئولتعمیرخانة

خداوندباشند.
9یهویاداعكاهن،صندوقیدرستكردوسوراخیدرسرپوشآنایجادنمود
قربانگاهكناردرورودیخانةخداوندگذاشت. رادرسمتراست وآن
هركسهدیهایمیآورد،كاهنانمحافظدرورودی،آنرابهدرونجعبه
میریختند.10هروقتصندوقپرمیشد،منشیدرباروكاهناعظمآنرا
میشمردندودركیسههامیریختند،11و12وبهناظرانساختمانیخانةخداوند
معمارها،سنگتراشهاو بناها، نجارها، اجرت پول باآن تا تحویلمیدادند
خریدارانچوبوسنگرابپردازندومصالحساختمانیراكهبرایتعمیر
خانةخداوندالزمبود،خریدارینمایند.13و14اینپولصرفخریدپیالهها،
انبرها،كاسهها،شیپورهاینقرهویادیگرلوازمنقرهایوطالییبرایخانة
خداوندنمیشد،بلكهفقطصرفتعمیراتخانةخداوندمیگردید.15ازناظران
ساختمانیصورتحسابنمیخواستند،چونآنهامردانیامینودرستكاربودند.
16پولهاییراكهمردمبرایقربانیجرموقربانیگناهمیآوردند،درصندوق

نمیریختند،بلكهآنهارابهكاهنانمیدادند،چونسهمایشانبود.
17درآنروزها،حزائیل،پادشاهسوریهبهشهرجتحملهكردوآنراگرفت؛
سپسبطرفاورشلیمحركتكردتاآنرانیزتصرفنماید.18امایوآش
پادشاه،تمامهدایاییراكهاجدادش)یهوشافاط،یهورامواخزیا،پادشاهان
یهودا(بهخداوندوقفنمودهبودند،باآنچهكهخودوقفكردهبودوتمام
طالیخزانةخانةخداوندوخزانةسلطنتیراگرفته،برایحزائیلفرستاد،و

حزائیلنیزازحملهصرفنظركرده،مراجعتنمود.
»تاریخ كتاب در او كارهای و یوآش سلطنت رویدادهای بقیة 19شرح
نامهای به یوآش افراد از نفر 20و21دو است. شده نوشته یهودا« پادشاهان
یوزاكار)پسرشمعت(ویهوزاباد)پسرشومیر(علیهاوتوطئهچیدندودر

9:12
مر41:12
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1پاد18:15
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2توا27:24

19:12
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2توا27:24

20:12
2سمو9:5
2توا25:24
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20:12
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15:12چهتفاوتشگرفیمیانناظرانامورساختمانی 
وکاهنان!ناظراناحتیاجیبهحسابپسدادننداشتند،
را بودجه بتوانند کاهنان که کرد اعتماد شد نمی اما
طوریادارهکنندکهمقداریهمبرایمعبدباقیبماند
)8:12(.کاهنانبهعنوانمردانتعلیمدیدهخدا،میبایست
افرادیمسؤولووظیفهشناسباشند.هرچهنبود،امور
کاهنان آنکه با بود. ایشان مادامالعمر کار خدا خانه
تمام برای الزم نیروی یا مسؤولیت اما نبودند، متقلب
بهوسیله اوقات،کارخدا بعضی نداشتند. را کردنکار
افرادوفاداروغیراستخدامیبهترانجاممیگیرد.نگذارید
ملکوت به ازکمک را ِسَمت،شما یا نداشتنآموزش

خدابازدارد.برایتکمیلکارخدا،بهنیرویهمهنیاز
هست.

16:12برایمطالعهبیشتردربارهقربانیجرموگناه،
مراجعهکنیدبهالویان4و5؛24:6ـ10:7.

20:12دالیلتوطئهافرادیوآشعلیهاودر2تواریخ17:24ـ26
بیانشدهاست.یوآششروعبهبتپرستیکردهبود،زکریای
نبیراکشتهبود،ومغلوبسوریهاشدهبود.وقتییوآش
بهخداپشتکرد،همهکارهایخوبیکهکردهبودبرباد
رفت.افرادیوآشاورابهخاطرآنکهازخدارویبرگردانده
بودنکشتند،بلکهچونسلطنتازدستشخارجشدهبود.او
درآخرمردیشرورشدکهبهدستافرادشرورکشتهشد.
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بیتملوكهسرراهسالاست،اوراكشتند.یوآشدرآرامگاهسلطنتیاورشلیم
دفنشدوپسرشامصیابجایشبرتختسلطنتنشست.

یهوآحازبراسرائیلسلطنتمیکند

درسالبیستوسومسلطنتیوآش،پادشاهیهودا،یهواخازپسر13
ییهو،پادشاهاسرائیلشدوهفدهسالدرسامرهسلطنتكرد.2او
بهگناهكشاند اسرائیلرا بهخداوندگناهورزیدو مانندیربعامنسبت نیز
اسرائیل بر خداوند رو این 3از برنداشت. دست خود زشت كارهای از و
داد اجازه بنهدد،پسرحزائیل پادشاهسوریهو بهحزائیل، خشمگینشدو
آنهاراسركوبكنند.4ولییهواخازنزدخداونددعاكرده،كمکطلبیدو
خداونددعایاورامستجابفرمود،زیرادیدكهپادشاهسوریهاسرائیلرابه
ستوهآوردهاست.5پسخداوندبرایقوماسرائیلرهبریفرستادتاآنهارااز
ظلموستمسوریهانجاتدهد.درنتیجهقوماسرائیلمثلگذشتهازآسایش
برخوردارشدند.6امابازازگناهانیكهیربعامبنیاسرائیلرابهآنهاآلوده

كردهبود،دستبرنداشتندوبتاشیرهرادرسامرهعبادتكردند.
7براییهواخاز،ازتمامسپاهش،فقطپنجاهسربازسواره،دهعرابةجنگیو
دههزارسربازپیادهماند؛زیراپادشاهسوریهبقیهرابكلیدرهمكوبیده،از

بینبردهبود.
8شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیهواخاز،كارهاوفتوحاتاودركتاب
»تاریخپادشاهاناسرائیل«ثبتگردیدهاست.9یهواخازمردودرسامرهدفن

شدوپسرشیهوآشبجایاوپادشاهشد.

یهوآشبراسرائیلسلطنتمیکند
10درسیوهفتمینسالسلطنتیوآش،پادشاهیهودا،یهوآش،پسریهواخاز
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4:13ـ6خداونددعاییهوآحازراکهازاوطلبکمک 
کرد،مستجابنمود.وقتیاسرائیلبرایدریافتکمک
بهخدامتوسلشد،خدامجازاتآنهارابهتأخیرانداخت،
امااتکایآنهابهخدامدتزیادیدوامنیافت.بااینکه
بتپرستیایشانگاهبهگاهدچاروقفهمیشد،امابهندرت
نشانهایازایمانواقعیدرآنانبهچشممیخورد.گناه
نکردنکافینیست،بلکهبایدزندگیتوأمباوفاداریبه

خدانیزداشتهباشیم.
5:13سوریهکهدرشمالاسرائیلقرارداشت،همیشه
دشمناسرائیلبود.بخشیازایندشمنیبهخاطرآنبود
کهایندوکشورراههایتجاریمنتهیبهیکدیگررا

میشد، چیره دیگر برکشوری اگرکشوری میبستند.
همهراههایتجاریاشبازواقتصادششکوفامیگردید.
اسرائیلوسوریهبهقدریمشغولجنگبایکدیگربودند
کهبهقدرتروزافزونآشورکهدرشمالآنهاواقعبود،
توجهینداشتند.درنتیجه،مدتیبعدهردوغافلگیرشدند

)19:16؛6:17(.
9:13و10یهوآشدرسال798ق.م.سلطنترادراسرائیل
بهآخرسلطنتش بهدستگرفت.پادشاهیهودا،یوآش،
نزدیکمیشد.هردوپادشاه،یکیدرجنوبویکیدر
شمال،تقریبًاهمزمانسلطنتکردند.یوآشدریهوداپادشاه

خوبیبود،درحالیکهیهوآشدراسرائیلشروربود.



پادشاهاسرائیلشدوشانزدهسالدرسامرهسلطنتكرد.11اونیزمانندیربعام
نسبتبهخداوندگناهورزیده،اسرائیلرابهگناهكشاندوازكارهایزشت
خوددستبرنداشت.12شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیهوآش،جنگهای
اوباامصیا،پادشاهیهودا،كارهاوفتوحاتاودركتاب»تاریخپادشاهان
اسرائیل«نوشتهشدهاست.13یهوآشمردودرآرامگاهسلطنتیسامرهدفن

شدویربعامدومبهسلطنترسید.
14الیشعنبیبیمارشدودربسترافتاد.وقتیآخرینروزهایعمرخودرا
میگذرانید،یهوآشپادشاهبهعیادتشرفتوباگریهبهاوگفت:»ایپدرم!

ایپدرم!تومدافعنیرومنداسرائیلبودی.«
15الیشعبهاوگفت:»یکكمانوچندتیربهاینجابیاور.«اوتیرهاوكمان
راآورد.16و17الیشعگفت:»آنپنجرهراكهبهسمتسوریهاست،بازكن.«
بدست را »كمان گفت: پادشاه به الیشع آنگاه كرد. باز را پنجره پادشاه
بگیر.«وقتیپادشاهكمانراگرفت،الیشعدستخودرارویدستپادشاه
گذاشتودستوردادكهتیررابیندازد.پادشاهتیررارهاكرد.سپسالیشع
بهپادشاهگفت:»اینتیرخداونداستكهبرسوریهپیروزمیشود،چونتو
سپاهسوریهرادرافیقشكستخواهیداد.18حالتیرهایدیگررابگیرو

آنهارابرزمینبزن.«
پادشاهتیرهارابرداشتوسهباربرزمینزد.19امانبیخشمگینشدوگفت:
»تومیبایستپنجیاششباربرزمینمیزدی،چوندرآنصورتمیتوانستی

سوریهرابكلینابودكنی،ولیحاالفقطسهباربرآنهاپیروزخواهیشد.«
20الیشعمردواورادفنكردند.

اسرائیلهجوممیبردند. به بهارهرسال موآبی مهاجمین درآنروزگار،
بااینمهاجمینروبرو 21یکروزدرحینتشییعجنازهای،مردمسوگوار
فرارگذاشتند. به پا و انداختند الیشع قبر بهداخل را ازترسجنازه شده،
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که  معجزاتی و نبوت قدرت بهخاطر الیشع  14:13
برایاسرائیلکردهبود،بسیارمورداحترامقرارداشت.
را قوم رفاه او میترسید،چون الیشع ازمرگ یهوآش
بیشتربهالیشعمربوطمیدانستتابهخدا.ترسیهوآش
اینزمان، اوراآشکارمیکند.در عدمدرکروحانی
برده نام کتابمقدس در الیشع از که باری آخرین از
شده،حداقل43سالمیگذشت)1:9(،یعنیازآنموقعی
کهاوییهورابرایحکومتتدهینکرد،)841ق.م.(.

سلطنتیهوآشدرسال798ق.م.شروعشد.
15:13ـ19وقتیالیشعبهیهوآشگفتکهتیرهارابه
زمینبزند،اوبابیمیلیاینکارراکرد.درنتیجه،الیشعبه

پادشاهگفتکهبهطورکاملبرسوریهپیروزنخواهدشد.
برخوردارشدنازتماممواهبالهیمستلزمایناستکه
فرامیناورابهطورکاملبهجاآوریموتماموکمالازآنها
اطاعتکنیم.درغیراینصورت،نبایدتعجبکنیمکهدر

زندگیخودبهطورکاملازبرکاتاوبرخوردارنباشیم.
20:13و21الیشعمردهبود،اماآثارنیکاوهنوزباقی
بودوموجبانجاممعجزهمیشد.اینرویدادنشانمیداد
کهالیشعواقعًانبیخدابود.قدرتخدارانیزبهاثبات
میرساند؛هیچبتیمردهرازندهنکردهبود.اینمعجزهباز
همبهاسرائیلیادآوریمیکردکهکالمخداراکهاز

طریقالیشعبهآنهادادهشدهبود،ردکردهبودند.
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زندهشدوسرپا برخورد، الیشع استخوانهای به اینكه بمحض شخصمرده
ایستاد.

22دردورةسلطنتیهواخاز،حزائیل)پادشاهسوریه(اسرائیلراسختمورد
تاختوتازقرارمیداد،23ولیخداوندبخاطرعهدیكهباابراهیمواسحاق
ویعقوببستهبودنسبتبهقوماسرائیلبسیاربخشندهورحیمبودواجازه
نمیدادآنهاازبینبروند.اوتابهامروزنیزبخاطرآنعهدبهایشانرحم

میكند.
24پسازآنكهحزائیلپادشاهسوریهمرد،پسرشبنهددبجایشبهسلطنت
رسید.25یهوآش،پادشاهاسرائیل)پسریهواخاز(سهباربنهددراشكستداد

وشهرهاییراكهدرزمانپدرشبدستحزائیلافتادهبود،پسگرفت.

امصیابریهوداسلطنتمیکند

دردومینسالسلطنتیهوآش،پادشاهاسرائیل،امصیا)پسریوآش(14
پادشاهیهوداشد.2امصیابیستوپنجسالهبودكهپادشاهشدو
بیستونهسالدراورشلیمسلطنتكرد.مادرشیهوعداننامداشتواهل
اورشلیمبود.3امصیامانندپدرشیوآشهرچهدرنظرخداوندپسندیدهبود
انجاممیداد،امانهبهاندازةجدشداود.4اوبتخانههایرویتپههاراازبین

نبردوازاینروقومهنوزدرآنجاقربانیمیكردندوبخورمیسوزانیدند.
5وقتیامصیازماماموررادردستگرفت،افرادیراكهپدرشراكشته
ایشانرانكشت،زیراخداونددرتورات بینبرد،6ولیفرزندان از بودند،
موسیامرفرمودهبودكهپدرانبسببگناهپسرانكشتهنشوندونهپسران

22:13
2پاد12:8؛3:13

22:13
2پاد12:8؛3:13

23:13
پیدا16:13؛2:17ـ4

2پاد27:14

23:13
پیدا16:13؛2:17ـ4

2پاد27:14

24:13
2پاد8:8و9؛3:13

24:13
2پاد8:8و9؛3:13

25:13
2پاد32:10؛25:14

25:13
2پاد32:10؛25:14

1:14
2پاد9:13و10؛17:14

2توا1:25

1:14
2پاد9:13و10؛17:14

2توا1:25
3:14

1پاد4:11؛3:15
2پاد3:15

3:14
1پاد4:11؛3:15

2پاد3:15
4:14

1پاد23:14؛14:15
2پاد3:12؛4:15و34و35؛

4:16

4:14
1پاد23:14؛14:15

2پاد3:12؛4:15و34و35؛
4:16

5:14
2پاد20:12

5:14
2پاد20:12

6:14
تث16:24
2توا4:25
ار30:31

حز4:18و20

6:14
تث16:24
2توا4:25
ار30:31

حز4:18و20

958 دومپادشاهان14،13

 
خدایابت

بهجـای مـردم چـرا
بازگشتبسویخدا،
مرتببهبتهامتوسل

میشدند؟

ویژگیهایبتها
قابللمسبودند.

ازلحاظاخالقیاتشبیهبهانسانهابودند.

درحیطهدرکانسانهاقرارداشتند.

آلتدستانسانهابودند.

پرستشبتهاهمراهبودبا:
مادیگری.

بیبندوباریجنسی.

انجامهرکاریکههرکسدوستداشت.

تمرکزبرخویشتن.

ویژگیهایخدا
قابللمسنبود؛شکلفیزیکینداشت.

ازلحاظاخالقیاتشبیهبهانسانهانبود؛خصوصیاتش
متفاوتبود.

درحیطهدرکانسانهاقرارنداشت.

آلتدستانسانهانبود.

پرستشخداهمراهبودبا:
قربانیوایثار.

عفتوتعهد.

انجامخواستههایخدا.

تمرکزبردیگران.



برایگناهپدران؛بلكههركسبسببگناهخودمجازاتشود.7امصیایكبار
دههزارادومیرادردرةنمکكشت.همچنینشهرسالعراتصرفكردو
اسمآنرابهیقتئیلتغییردادكهتابهامروزبههماننامخواندهمیشود.

8یکروزامصیاقاصدانینزدیهوآش،پادشاهاسرائیل)پسریهواخازونوة
ییهو(فرستاده،بهاواعالمجنگداد.

لبنانیک داد:»روزیدر را امصیا اینمثلجواب با پادشاه 9امایهوآش
بوتةخاربهدرختسروآزادگفت:»دخترترابهپسرمنبهزنیبده.ولی
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7:14سالعیکدژقدیمیدرپترابود؛شهرپترادردل
صخرهساختهشدهبود.سالعنهتنهادژیبودبرایادوم،بلکه

پایگاهنظامیثروتمندیهمبودبرایدادوستدباهند.
9:14و10دراینمثل،یهودابهبوتهخارکوچکیتشبیه
شدهاست.اخزیاپادشاهیهودا،بعدازپیروزیبرادومیها،
مغرورشدهبود.وحاالسعیمیکردبهبهانهایبااسرائیل

جنگکند،چونمطمئنبودکهسپاهشنیرومندتراست.
یهوآشباتشبیهسپاهاخزیابهبوتهخاروسپاهاسرائیلبه
درختسرو،سعیکردبهاوهشداردهدکهبهاسرائیل
اندازه از بیش را نظامیاش قدرت اخزیا نکند. حمله
بزرگمیدید؛جاهطلبیاوبزرگترازتواناییاشبود.او

بهیهوآشگوشنکردوشکستسختیخورد.

پادشاهانتابهاینموقعودشمنانشان

همهتاریخهاقبلازمیالداست.
قسمتپررنگتررویخطزماننمایانگردورهنایبالسلطنهایاست.

برایدستیابیبهفهرستاسامیهمهپادشاهاناسرائیلویهودا،مراجعهکنیدبهجدولموجودبینکتابهایاولودومپادشاهان.

اسرائــیل
یهــــودا

841
اخزیا

حزائیل)پادشاهسوریه(
2پادشاهان24:8ـ29:9

2تواریخ1:22ـ9

796
امصیا

ازیهوآشویهورام
دوم)پادشاهاناسرائیل(

شکستخورد.
2پادشاهان1:14ـ20
2تواریخ1:25ـ28

767

841
عتلیا)ملکه(

2پادشاهان1:11ـ20
2تواریخ10:22ـ21:23

835
یوآش

باپرداختباجازحملهحزائیل
جلوگیریکرد،وبعدها،از

سوریهشکستخورد.
2پادشاهان1:11ـ21:12
2تواریخ10:22ـ27:24

753

798
یهوآش

2پادشاهان10:13ـ16:14
2تواریخ17:25ـ24

نایبالسلطنهاز782-793

814
یهوآحاز

مرتبازحزائیل
)پادشاهسوریه(
شکستمیخورد.
2پادشاهان35:10؛
1:13ـ9

841
ییـهو

بخشعظیمیازشمال
اسرائیلراازدستداد
وباعثشدقسمتفوق
بهدستحزائیل)پادشاه

سوریه(بیفتد.
2پادشاهان1:9ـ36:10

2تواریخ7:22ـ12

793
یربعام

سرزمینهایقبلی
اسرائیلراازسوریه
وارامپسگرفت،و
یهوداراغارتکرد.
2پادشاهان16:14ـ29

782



درستدرهمینوقتحیوانیوحشیازآنجاعبوركردوآنخارراپایمال
نمود!10توادومرانابودكردهایومغرورشدهای؛ولیبهاینپیروزیتقانع
باشوپاراازگلیمتبیروننگذار.چرامیخواهیكاریكنیكهبهزیان

تووقومتتمامشود؟«
11ولیامصیاتوجهیننمود،پسیهوآش،پادشاهاسرائیل،سپاهخودراآمادة
جنگكرد.جنگدربیتشمس،یكیازشهرهاییهودا،درگرفت.12سپاه
یهوداشكستخوردوسربازانبهشهرهایخودفراركردند.13امصیایپادشاه
اسیرشدوسپاهاسرائیلبراورشلیمتاختوحصارآنراازدروازةافرایمتا
دروازةزاویهكهطولشدرحدوددویستمتربود،درهمكوبید.14یهوآش
عدهایراگروگانگرفتوتمامطالونقرهولوازمخانةخداوندوكاخ

سلطنتیرابرداشتوبهسامرهبازگشت.
15شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیهوآش،جنگهایاوباامصیا)پادشاه
یهودا(،كارهاوفتوحاتاودركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«ثبتشده
است.16یهوآشمردودرآرامگاهسلطنتیسامرهدفنشدوپسرشیربعام

دومبجایاوبهسلطنترسید.
17امصیابعدازمرگیهوآشپانزدهسالدیگرهمزندگیكرد.18شرحبقیة
رویدادهایدورانسلطنتامصیادركتاب»تاریخپادشاهانیهودا«نوشتهشده
است.19دراورشلیمعلیهاوتوطئهچیدندواوبهالكیشگریخت،ولیدشمنانش
اوراتعقیبكرده،درآنجااوراكشتند.20سپسجنازهاشرارویاسبگذاشته،

بهاورشلیمبرگرداندندودرآرامگاهسلطنتیشهرداوددفنكردند.
پادشاهخود او 21مردمیهودا،پسرشعزیارادرسنشانزدهسالگیبجای
ساختند.22عزیابعدازمرگپدرششهرایلترابراییهوداپسگرفتو

آنرابازسازینمود.

یربعامدومبراسرائیلسلطنتمیکند
23یربعامدوم)پسریهوآش(درپانزدهمینسالسلطنتامصیا،پادشاهیهودا،
پادشاهاسرائیلشدوچهلویکسالدرسامرهسلطنتنمود.24اونیزمانندیربعام
اول)پسرنباط(نسبتبهخداوندگناهورزیدواسرائیلرابهگناهكشاند.25یربعام
دومزمینهایازدسترفتةاسرائیلراكهبینگذرگاهحماتدرشمالودریای
مردهدرجنوبواقعشدهبود،پسگرفت؛درستهمانطوركهخداوند،خدای

اسرائیلتوسطیونسنبی)پسرامتای(اهلجتحافرپیشگوییفرمودهبود.

11:14
یوش35:19ـ39

1سمو9:6

11:14
یوش35:19ـ39

1سمو9:6

13:14
2توا23:25

نح16:8؛39:12

13:14
2توا23:25

نح16:8؛39:12

15:14
2توا26:25

15:14
2توا26:25

16:14
2پاد35:10

16:14
2پاد35:10

17:14
2توا25:25

18:14
2پاد19:12

17:14
2توا25:25

18:14
2پاد19:12

19:14
2پاد20:12

19:14
2پاد20:12

20:14
2پاد24:8و25

20:14
2پاد24:8و25

21:14
1توا10:3ـ14

2توا1:26
متی9:1

21:14
1توا10:3ـ14

2توا1:26
متی9:1
22:14

2پاد6:16
22:14

2پاد6:16

23:14
2پاد13:13

هو1:1
عا2:1

23:14
2پاد13:13

هو1:1
عا2:1
24:14

1پاد28:12
2پاد2:13و6

24:14
1پاد28:12
2پاد2:13و6

25:14
2پاد25:13
یونس1:1

25:14
2پاد25:13
یونس1:1
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13:14درهمکوبیدهشدنحصارشهربهمعنایرسوایی 
شهروندانوبیدفاعساختِنآناندربرابرحمالتآیندهبود.

25:14برایکسباطالعاتبیشتردربارهیونسنبی،
مراجعهکنیدبهکتابیونس.



26خداوندمصیبتتلخاسرائیلرادید؛وكسینبودكهبهدادایشانبرسد.

27ولیخواستخداوندایننبودكهناماسرائیلراازرویزمینمحوكند،پس
توسطیربعامدومایشانرانجاتداد.

28شرحبقیةدورانسلطنتیربعامدوم،كارهاوفتوحاتوجنگهایاو،و
اینكهچطوردمشقوحماتراكهدرتصرفیهودابودندبازبدستآورد،
همهدركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.29وقتییربعامدوم
مرد،جنازةاورادركنارسایرپادشاهاناسرائیلبهخاکسپردندوپسرش

زكریابرتختسلطنتاسرائیلنشست.

عزیابریهوداسلطنتمیکند

دربیستوهفتمینسالسلطنتیربعامدومپادشاهاسرائیل،ُعزیا15
)پسرامصیا(پادشاهیهوداشد.2اوشانزدهسالهبودكهبرتخت
سلطنتنشستوپنجاهودوسالدراورشلیمسلطنتكرد.)مادرشیكلیانام
داشتوازاهالیاورشلیمبود.(3اومانندپدرشامصیاآنچهدرنظرخداوند
پسندیدهبود،انجاممیداد.4ولیبازبتخانههایرویتپههاكهمردمدرآنجا

26:14
2پاد4:13
26:14

2پاد4:13
27:14

2پاد5:13و23
27:14

2پاد5:13و23

28:14
2پاد15:14

28:14
2پاد15:14

1:15
2پاد21:14؛17،13:15

1:15
2پاد21:14؛17،13:15

3:15
2پاد3:14

3:15
2پاد3:14

4:15
الو46:13

2پاد3:12؛3:14
2توا21:26

4:15
الو46:13

2پاد3:12؛3:14
2توا21:26
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27:14اسرائیلملتیشروروفاسدبود،وگناهانشحتی 
بدترهممیشد.خدانمیگفتکههرگزاسرائیلرانابود
نخواهدکرد،بلکههشدارمیدادکهاگراسرائیلبسوی
اوبازنگردد،مجازاتحتمیخواهدبود.امااوبهخاطر
رحمتشفرصتدیگریبهاسرائیلدادتاازطرقبدخود
دستبکشد.اماپنجپادشاهبعدیاسرائیلبهرحمتخدا
اعتنانکردند.آنهابهقدریشروربودندکهخدااجازهداد

تاقوماسرائیلبهوسیلهآشورنابودشود.
اما نبود، وفادار خدا به نسبت مطلقًا یربعام  28:14
بهواسطهسیاستهایجنگطلبانهوزمامداریماهرانهاو،
اسرائیلاززمانسلیمانبهبعد،بیشازهرزماندیگری
ازقدرتملیورفاهمادیبرخوردارگردید.باوجوداین،
عاموسوهوشعنبیبهمامیگویندکهدورهحکومتاو
چقدرشرورانهبود)هوشع4:13ـ8؛عاموس11:6ـ13(.
یربعامدرطیزمامداریخود،عدالتوانصافرانادیده
ثروتمندتر ثروتمندان خطمشی، این نتیجه در گرفت.
وفقرافقیرترشدند.مردمخود-محورشدندوبیشتربه
خدا. به تا بودند متکی خود دارایی و امنیت و قدرت
فقرابهقدریزیرستمبودندکهبرایشانسختبودباور
کنندکهخدابهفکربدبختیآنهااست.رفاهمادیهمیشه
نشانهبرکتخدانیست،بلکهمیتواندنتیجهخود-محوری
باشد.اگرسعادتمندهستید،بهخاطرداشتهباشیدکهخدا
مارادرنحوهرسیدنبهموفقیتوچگونگیاستفادهاز

ثروتمانمسؤولمیداند.

قبیل از انبیایبسیاری تاریخ، از ایندوره 29:14در
هوشع،عاموس،یونس،میکاه،اشعیابهتألیفنبوتهای
در نگارش به را آنها خدا هدایت با و پرداختند خود
روحانی حکومت انتظار در که همچنان آنها آوردند.
آیندهبودند،بهموعظهدربارهاهمیتکارخدادرسراسر
جهانادامهدادند.خداازسقوطاخالقیوروحانیاسرائیل
برایآمادهکردنراهبرایآمدنمسیحموعوداستفاده

کرد.
1:15عزیابانامَعَزریانیزشناختهمیشود.داستانزندگی
اوبهطورمفصلتردر2تواریخفصل26نقلشدهاست.از
اودراشعیا1:1و1:6نیزنامبردهشدهاست.قبلازشروع
سلطنتعزیا،اسرائیلبعدازشکستدادنیهوداواسیر
کردنپادشاهشانامصیا،دویستمترازدیواراورشلیمرا
درهمکوبید)2تواریخ23:25و24(.اماعزیاطیسلطنت
وشهر بازسازیکرد را دیوار یهودا، بر سالهخود 52
با مقابله برای نمودکه استحکاماتیمجهز به رادوباره
محاصرهشهربهدستدشمنبسیارمهمبود،وهمچنین
درمقابلاسرائیلبهاستقاللدستیافت.وفاداریعزیابه
خداموجبشدکهیهوداازصلحورفاهیبرخوردارشود
کهاززمانسلیمانبهبعدنظیرنداشت.امادراینمدت،
اسرائیلبهطورچشمگیریسقوطکردومدتکوتاهی

بعدمنقرضشد.
4:15باآنکهعزیاکارهایبزرگیکرد،امادرنابودی
کرد، کوتاهی داشت وجود یهودا در که بتخانههایی
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Peyman
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Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline



قربانیمیكردندوبخورمیسوزانیدند،باقیماند.5خداونداورابهمرضجذام
مبتالكردوتاروزوفاتشجذامیباقیماند.اوتنها،دریکخانهبسرمیبرد
وپسرشیوتامامورمملكتراادارهمیكرد.6شرحبقیةرویدادهایدوران
نوشتهشده یهودا« پادشاهان اودركتاب»تاریخ سلطنتعزیاوكارهای
است.7وقتیعزیامرداورادرآرامگاهسلطنتیدرشهرداوددفنكردندو

پسرشیوتامبجایشپادشاهشد.

زکریابراسرائیلسلطنتمیکند
یربعام )پسر زكریا یهودا، پادشاه عزیا سلطنت سال هشتمین و سی 8در
دوم(پادشاهاسرائیلشدوششماهدرسامرهسلطنتنمود.9اونیزمانند
اجدادشنسبتبهخداوندگناهورزیدوازگناهانیربعاماول)پسرنباط(
كهاسرائیلرابهگناهكشاند،دستبرنداشت.10شلوم)پسریابیش(بضداو
توطئهكردواورادرحضورمردمكشتوخودبهسلطنترسید.11شرح
بقیةرویدادهایدورانسلطنتزكریادركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«
آمدهاست.12بهاینترتیب،آنچهكهخداونددربارةییهوفرمودهبود،به
وقوعپیوستكهخانداناوتانسلچهارمبرتختسلطنتاسرائیلخواهند

نشست.(

شلومبراسرائیلسلطنتمیکند
13درسیونهمینسالسلطنتعزیاپادشاهیهودا،شلوم)پسریابیش(پادشاه

اسرائیلشدویکماهدرسامرهسلطنتكرد.

6:15
2پاد18:14؛36:15

6:15
2پاد18:14؛36:15

7:15
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7:15
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8:15
2پاد29:14
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9:15
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10:15
عا9:7
10:15
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11:15
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11:15
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12:15
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12:15
2پاد30:10

13:15
2پاد1:15
13:15
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درستهمانطورکهپدرشامصیا،وپدربزرگش،یوآش، 
دراینکارکوتاهیکردهبودند.عزیاازپادشاهانیتقلید
کردکهدرزمانکودکی،ماجرایزندگیشانراشنیده
وبهچشمخوددیدهبود.گرچهپدروپدربزرگعزیا،
عماًلپادشاهانخوبیبودند،امادربعضیقسمتهایمهم
الگویبدیبودند.برایچیرهشدنبرتأثیرالگوهایبد،
کاملی الگوی مسیح باشیم. بهتری الگوهای بدنبال باید
ارائهمیدهد.فرقینمیکندشماچطوربزرگشدهایدو
چهکسیبرزندگیشماتأثیرگذاشتهاست؛شمامیتوانید
زندگی برای دادنمسیحوتالشآگاهانه قرار الگو با

کردنماننداو،اینمحدودیتهارادرهمبشکنید.
5:15یوتامبهمدتدهسالنایبالسلطنهپدرشعزیا
سلطنت هم با زیر، دالیل از یکی به پسر و پدر بود.
کردند:)1(پدربسیارپیربودوبهکمکاحتیاجداشت؛
)2(پدرمیخواسترهبریقومرابهپسرشتعلیمدهد؛

)3(پدرمریضیاتبعیدیبود.درطولدورانپادشاهان،
عدهزیادیازنایبالسلطنههادرکنارپادشاهانسلطنت
کردند،مانندآساویهوشافاط؛یهوشافاطویهورام؛عزریا

ویوتام؛یهوآشویربعامدوم؛حزقیاومنسی.
با را اسرائیل زیرا بود، شروری پادشاه زکریا  9:15
ترغیببهپرستشبتها،بهگناهکشاند.حضورگناهدر
زندگیخودمانامریجدیاست،اماترغیبدیگرانبه
نااطاعتیازخدابسوحشتناکترازگناهکردنخودمان
میباشد.مابهخاطرنوعتأثیریکهبردیگرانمیگذاریم،
لبهاند، دو شمشیر مانند که گناهانی مواظب مسؤولیم.
باشید:گناهیکهنهتنهابهشماآسیبمیرساند،بلکهبا
ترغیبدیگرانبهگناهکردن،بهآنهانیزلطمهمیزند.

10:15عاموسنبیبهزکریاهشداردادهبودکهمرگش
نزدیکاستومتعاقبمرگاو،سلسلهیربعامازسلطنت

کنارخواهدرفت)عاموس9:7(.



14منحیم)پسرجادی(ازترصهبهسامرهآمده،اوراكشتوخودبجایوی
برتختسلطنتنشست.15شرحبقیةرویدادهایسلطنتشلوموتوطئةاودر

كتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.
16منحیمشهرتفصحوحومةآنراویراننموده،اهالیآنجاراكشتوشكم

زنانحاملهراپارهكرد،چونمردمآنجاحاضرنبودندتسلیماوشوند.

منحیمبراسرائیلسلطنتمیکند
17درسیونهمینسالسلطنتعزیاپادشاهیهودا،منحیم)پسرجادی(پادشاه
اسرائیلشدودهسالدرسامرهسلطنتكرد.18اونیزمانندیربعام)پسرنباط(

نسبتبهخداوندگناهورزیدواسرائیلرابهگناهكشاند.
اسرائیلهجومآورد، بهسرزمین پادشاهآشور فالسر، تغلت او زمان 19در
ولیمنحیمپادشاهسیوچهارتننقرهبهاوباجدادوبهكمکویسلطنت
خودرابراسرائیلتثبیتنمود.20منحیماینپولرابهشكلمالیاتبهزور
ازثروتمندانوصولنمود.هریکازآنهاپنجاهمثقالنقرهپرداختند.پس

امپراطورآشوربهسرزمینخودبازگشت.
21شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتمنحیموكارهایاودركتاب»تاریخ
پادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.22بعدازمرگاوپسرشفقحیاپادشاه

شد.

فقحیابراسرائیلسلطنتمیکند
23درپنجاهمینسالسلطنتعزیاپادشاهیهودا،فقحیا)پسرمنحیم(پادشاه
مانندیربعام)پسر نیز نمود،24او اسرائیلشدودوسالدرسامرهسلطنت
نباط(نسبتبهخداوندگناهورزیدواسرائیلرابهگناهكشاند.25فقح)پسر
رملیا(،یكیازفرماندهانسپاهاو،همراهپنجاهنفردیگرازمردانجلعادبضد

15:15
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15:15
2پاد21،11:15

16:15
2پاد12:8
16:15

2پاد12:8

18:15
2پاد24:14

18:15
2پاد24:14
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14:15مطابقاسنادتاریخیقدیمی،ِمنَـحیم،فرماندهکل 
سپاهیربعامدومبود)برایدستیابیبهگزارشیازسلطنت
یربعامدوم،مراجعهکنیدبه23:14ـ29(.بعدازکشتهشدن
یربعام)8:15ـ10(،احتمااًلمنحیم،خودراجانشینبرحق

تختپادشاهیاسرائیلمیدانست،نهشلومرا.
را مردم خود، از پیش پادشاهان مانند منحیم،  18:15
بهگناهکشاند.چهیادگارزشتیازیکرهبر!رهبران
عمیقًابرمردمخودتأثیرمیگذارند.آنهاباالگوییکه
ازخودبرجایمیگذارندوساختاریکهبهتشکیالت
خودمیدهند،میتوانندیامردمراتشویقکنندکهبهخدا
وفادارباشند،یاآنهاراازوفاداربودنبهخدادلسردکنند.

رهبرانخوبهیچمانعیدرمقابلایمانبهخداوزندگی
درستبهوجودنمیآورند.

19:15و20وقتیتغلتفالسر،پادشاهآشور،برتخت
به که میرفت آشور امپراطوری کرد، جلوس سلطنت
یکابرقدرتتبدیلشود؛کشورهایسوریهواسرائیلو
یهودانیزروبهزوالمیگذاشتند.ایناولینباریاستکه
دردومپادشاهانازآشورنامبردهمیشود.تجاوزتغلت
فالسرپادشاهدرسال743ق.م.رخداد.آشوراسرائیلرا
تابعخودساختومنحیممجبورشدبهآشورباجبپردازد.
ایننخستینتجاوزازسهتجاوزآشوربود)29:15و6:17

ازدوتجاوزدیگرسخنمیگوید(.

Peyman
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Peyman
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اوشورشكردواورادركاخسلطنتیسامرهكشت.)ارجوبواریهنیزدر
اینشورشكشتهشدند.(سپسفقحبجایاوپادشاهشد.

26شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتفقحیاوكارهایاودركتاب»تاریخ
پادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.

فقحبراسرائیلسلطنتمیکند
27درپنجاهودومینسالسلطنتعزیاپادشاهیهودا،فقح)پسررملیا(پادشاه
اسرائیلشدوبیستسالدرسامرهسلطنتكرد.28اونیزمانندیربعام)پسر
نباط(نسبتبهخداوندگناهورزیدواسرائیلرابهگناهكشاند.29دردورة
و كرد حمله اسرائیل به آشور پادشاه فالسر، تغلت كه بود فقح سلطنت
شهرهایعیون،آبلبیتمعكه،یانوح،قادش،حاصور،جلعاد،جلیلوتمام
سرزمیننفتالیرابهتصرفخوددرآوردومردمرااسیرنموده،بهآشور
برد.30آنگاههوشع)پسرایله(بضدفقحشورشكردواوراكشتوخودبر
تختسلطنتنشست.هوشعدرسالبیستمسلطنتیوتام)پسرعزیا(پادشاه

یهودا،سلطنتخودراآغازنمود.
31شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتفقحوكارهایاودركتاب»تاریخ

پادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.

یوتامبریهوداسلطنتمیکند
32دردومینسالسلطنتفقحپادشاهاسرائیل،یوتام)پسرعزیا(پادشاهیهودا
شد.33یوتامدرسنبیستوپنجسالگیبرتختسلطنتنشستوشانزده
ودخترصادوق داشت نام یروشا )مادرش نمود. سلطنت اورشلیم در سال
بود(.34اومانندپدرشعزیاآنچهدرنظرخداوندپسندیدهبود،انجاممیداد،
35ولیبتخانههایرویتپههاراكهمردمدرآنجاقربانیمیكردندوبخور
بازسازی را خداوند خانة باالیی دروازة یوتام نكرد. خراب میسوزانیدند،

كرد.
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عزیا  پادشاهشد، فقحیا آنکه از بعد یکسال 27:15
پادشاهیهودادرگذشتواشعیاینبیرؤیاییازنابودی
مبسوط اطالعات کسب برای دید. آینده در اسرائیل

دربارهرؤیایاشعیا،مراجعهکنیدبهاشعیافصل6.
30:15هوشعآخرینپادشاهاسرائیلبود.

34:15و35»یوتامآنچهدرنظرخداوندپسندیدهبود،
یهودا، پادشاه عنوان به یوتام از اما.« ... میداد انجام
چیزهایخوببسیاریمیتوانگفت،امااودرمهمترین

نابود را بتخانهها او داد: نشان ضعف خود از قسمت،
باقیگذاشتنآنها،کاماًلبرخالفحکم نکرد،گرچه
شاید یوتام مانند ما .)3:20 )خروج بود فرمان ده اول
عماًلزندگیخوبیداشتهباشیم،امادرانجاممهمترینکار
غفلتورزیم.اگرمرتکبایناشتباهبزرگشویمکه
خداراباتماموجودخودپیروینکنیم،یکعمرانجام
از واقعی پیروی کرد. نخواهد کفایت نیز نیک اعمال

خدا،مستلزمایناستکهاورادراولویتقراردهیم.



36شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیوتاموكارهایاودركتاب»تاریخ
پادشاه رصین خداوند، روزها آن 37)در است. شده نوشته یهودا« پادشاهان
سوریهوفقحپادشاهاسرائیلرابضدیهودابرانگیخت.(38وقتییوتاممرداورا
درآرامگاهسلطنتیدراورشلیمدفنكردندوپسرشآحازبجایاوپادشاهشد.

آحازبریهوداسلطنتمیکند

یوتام(16 )پسر اسرائیل،آحاز پادشاه فقح سلطنت هفدهمینسال در
پادشاهیهوداشد.2آحازدرسنبیستسالگیبرتختسلطنتنشست
میل مطابق داود جدش مانند او نمود. سلطنت اورشلیم در سال شانزده و
او بود. شرور اسرائیل پادشاهان مثل 3بلكه ننمود، رفتار خدایش خداوند،
حتیپسرخودرازندهزندهسوزاندوقربانیبتهاكرد.اینرسمقومهاییبود
كهخداوندسرزمینشانراازآنهاگرفته،بهبنیاسرائیلدادهبود.4آحازدر
بتخانههایرویتپههاوبلندیهاوزیرهردرختسبزقربانیمیكردوبخور

میسوزانید.
5آنگاهرصین،پادشاهسوریهوفقح،پادشاهاسرائیلبهجنگآحازآمدندو
شهراورشلیمرامحاصرهكردندولینتوانستندآنرابگیرند.6درهمینوقت،
رصینشهرایلترابرایسوریهاپسگرفت.اویهودیهارابیرونراندو
سوریهارافرستادتادرآنشهرزندگیكنندكهتابهامروزدرآنساكن
هستند.7آحازپادشاهقاصدانینزدتغلتفالسر،پادشاهآشورفرستادوازاو
خواهشكردتاویرادرجنگباپادشاهانمهاجمسوریهواسرائیلكمک
نماید.8آحازطالونقرةخزانههایخانةخداوندوكاخسلطنتیراگرفته،برای
پادشاهآشورهدیهفرستاد.9پادشاهآشورموافقتنموده،باسپاهخودبهدمشق
پایتختسوریهحملهكردوساكنانآنشهررابهاسیریبرده،آنهارادر

شهرقیراسكانداد.اورصینپادشاهسوریهرانیزكشت.
10سپسآحازپادشاهبرایمالقاتتغلتفالسربهدمشقرفت.وقتیدرآنجا
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5:16اسرائیلوسوریهنیروهایخودراعلیهیهودامتحد 
ساختند.آندوکشورتحتسلطهآشوربودندودرنظر
داشتندشورشکنند.اسرائیلوسوریهبامحاصرهاورشلیم،
آنها اتحاد به که سازند مجبور را یهودا بودند امیدوار
علیهآشوربپیوندد،وبهاینترتیباتحادشانعلیهآشور
نیرومندترگردد.اماوقتیآحاز،پادشاهیهودابهطورغیر
منتظرهازآشوردرخواستکمککرد،نتیجهمعکوس

شد)8:16و9(.
10:16آحازبهدمشقرفتتاباجوخراجمقرررابه
تغلتفالسر،پادشاهآشوربپردازد.ازآنجاکهآشوریها

کرده تسخیر را ق.م.( 732( سوریه پایتخت دمشق،
قرار هجوم مورد جنوب از که میترسید آحاز بودند،
گیرد.اوبرایجلوگیریازهجومپادشاهقدرتمندآشور
به برخدا،و تا بود برپولمتکی بیشتر بهسرزمینش،
همیندلیلنقشهاشباشکستمواجهشد.باآنکهتغلت
فالسریهودارانگرفت،اماموجبمشکالتزیادیبرای
آنشد،بهطوریکهآحازپشیمانشدازاینکهازآشور

طلبکمککردهبود)2تواریخ20:28و21(.
مذهبی سنتهای از شرور، پادشاه آحاز،  10:16ـ15
بتپرستانتقلیدکرد،مراسمعبادتیخانهخداراتغییر
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بود،قربانگاهبتخانةدمشقرادیدوشكلواندازةآنراباتمامجزییات
برایاوریایكاهنفرستاد.11اوریاهمعینآنراساختوقبلازرسیدن
آحازآنراتمامكرد.12و13وقتیآحازپادشاهازسفربازگشتوقربانگاه
جدیدرادید،قربانیسوختنیوهدیةآردیرویآنتقدیمكردوهدیه
نوشیدنیبرآنریختوخونقربانیهایسالمتیرویآنپاشید.14سپس
قربانگاهمفرغیخداوندراكهبینخانةخداوندوقربانگاهجدیدقرارداشت،
برداشتوآنرادرسمتشمالیقربانگاهجدیدگذاشت.15آحازپادشاهبه
اوریایكاهنگفت:»ازاینقربانگاهجدیدبرایقربانیسوختنیصبحو
هدیةآردیعصر،قربانیسوختنیوهدیهآردیپادشاه،وقربانیسوختنی
وهدیةآردیوهدیةنوشیدنیمردماستفادهشود؛همچنینخونقربانیهای
قربانگاه اما شود. پاشیده جدید قربانگاه بر هم قربانیها سایر و سوختنی
مفرغیقدیمیبرایاستفادةشخصیخودمخواهدبودتابوسیلةآنازعالم

غیبپیامبگیرم.«
16اوریایكاهنمطابقدستورآحازپادشاهعملكرد.17سپسپادشاهمیزهای
متحرکمفرغیخانةخداوندراازهمبازكردوحوضچههاراازرویآنها
برداشتوحوضبزرگراازرویگاوهایمفرغیپایینآوردوآنرا
رویسنگفرشگذاشت.18همچنینبرایخشنودكردنپادشاهآشور،راهی
راكهبرایرفتنوشركتدرمراسمعیدبینكاخسلطنتیوخانةخداوند

درستكردهبودند،بست.
پادشاهان »تاریخ كتاب در آحاز سلطنت دوران رویدادهای بقیة 19شرح
یهودا«ثبتگردیدهاست.20آحازمردواورادرآرامگاهسلطنتیاورشلیم

دفنكردندوپسرشحزقیازمامامورمملكترادردستگرفت.
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داد،وازقربانگاهآنبرایمنافعشخصیخوداستفادهکرد. 
اوبااینکارها،نشاندادکهشدیدًابهفرامینخدابیاعتنا
است.ماآحازرابرایاینکارهایشمحکوممیکنیم،اما
وقتیمیکوشیمپیغامخداراطوریتغییردهیمکهمنطبق
بامیلوسلیقهماگردد،مرتکبهماناشتباهمیشویم.ما
بایدخدارابهخاطرآنچهکههستبپرستیم،نهبرایآنچه

کهماازرویخودخواهیمیخواهیمباشد.
آن و راعوضکرد بخور قربانگاه آحاز  16:16ـ18
راباقربانگاهیکهدرمعابدبتپرستیدمشقدیدهبود،
جایگزیننمود.اینکاریبودبسیارهولناکزیراخدا
دستورالعملهایخاصیدرموردنحوهنگهداریواستفاده
ازقربانگاهدادهبود)خروج1:27ـ8(.ساختناینقربانگاه
جدید،مثلاینبودکهبتیرادرآنجانصبکنند.اما

ازآنجاکهیهوداتابعآشوربود،شایدآحازقصدداشت
بااینکار،پادشاهآشورراخشنودسازد.متأسفانه،آحاز
بهپادشاهآشوراجازهدادکهجایخدارابهعنوانرهبر
هم چقدر هر موضوعی هیچ کس، هیچ بگیرد. یهودا
در را خدا رهبری جای نباید باشد، قدرتمند یا جذاب

زندگیمابگیرد.
18:16آحازپادشاهضعیفیشدهبود،باکاهنیضعیفو
سازشکار.نظاممذهبییهودابههمریختهبود.نظاممذهبی
موجودبرپایهسنتهایبتپرستیقرارداشت،وهدف
اصلیآنفقطخشنودکردنکسانیبودکهبرسرقدرت
بودند.اگربرایخشنودساختندیگران،شتابزدهازایشان
تقلیدکنیم،دراینخطرمیافتیمکهایشانرادرزندگی

خودمهمترازخدابسازیم.

Peyman
Highlight

Peyman
Highlight

Peyman
Highlight



3ـمردماسرائیلبهسرزمینآشورتبعیدمیشوند
هوشعبراسرائیلسلطنتمیکند

درسالدوازدهمسلطنتآحاز،پادشاهیهودا،هوشع)پسرایال(پادشاه17
اسرائیلشدونهسالدرسامرهسلطنتنمود.2اونسبتبهخداوندگناه

ورزید،امانهبهاندازةپادشاهانیكهقبلازاودراسرائیلسلطنتمیكردند.
تسلیم لشكركشید؛هوشع اسرائیل به پادشاهآشور شلمناسر، او زمان 3در
شلمناسرشدوازآنبهبعدهرسالبهاوباجوخراجمیپرداخت.4امایک
سالازپرداختباجوخراجسرباززدوقاصدانیبهمصرفرستادتااز»سو«
پادشاهآنجاكمکبخواهد.وقتیشلمناسرازاینتوطئهباخبرشدهوشعرا
بهزنجیركشیده،بهزندانانداخت.5سپس،شلمناسرسراسرسرزمیناسرائیل
رااشغالنمودوسامرهپایتختاسرائیلرابهمدتسهسالمحاصرهكرد.
6سرانجامدرنهمینسالسلطنتهوشع،شلمناسرشهرسامرهراگرفتومردم
اسرائیلرااسیرنمودوبهآشوربرد.اوبعضیازاسرارادرشهرحلح،برخی
دیگررادرشهرجوزانكهكناررودخابوراست،وبقیهرادرشهرهای

سرزمینمادسكونتداد.

1:17
2پاد30:15

1:17
2پاد30:15

3:17
2پاد9:18

3:17
2پاد9:18

4:17
2پاد20:18و21

4:17
2پاد20:18و21

6:17
تث64:28؛28:29

2پاد11:18
1توا26:5
هو16:13

6:17
تث64:28؛28:29

2پاد11:18
1توا26:5
هو16:13

دومپادشاهان17 967

 
بعد احتمااًلشلمناسرپنجمبودکه اینشلمناسر  3:17
او ق.م.(. )727ـ722 شد آشور پادشاه فالسر، تغلت از
هوشع، داد. ادامه اسرائیل از سنگین باجهای مطالبه به
پادشاهاسرائیل،تصمیمگرفتعلیهآشورشورشکندو
بهنیروهایمصرملحقشود)4:17(.اینکاراونهتنها
بود.شلمناسر نیز فرامینخدا برضد بلکه بود، احمقانه
بهمنظورخنثیکردِناینتوطئه،بهسامرهحملهبردوبه
مدتسهسالآنرامحاصرهکرد.امااودرستقبلاز
سقوطسامره،مرد.جانشیناو،سرُگندوم،افتخارتسخیر
شهرراازآنخودساخت،قوماسرائیلراازبینبرد،و

مردمآنرابهنقاطدیگرانتقالداد.
5:17و6این،سومینوآخرینتجاوزآشوربهاسرائیل
بود)در19:15و29:15بهدوتجاوزاولودوماشارهشده
است.(اقداماولصرفًااخطاریبودبهاسرائیلکهازحمله
دیگریبهآشوراجتنابکند،باجبپردازد،وسربهشورش
نگذارد.مردمبایدهمانباراولدرسعبرتمیگرفتند
وبسویخدابازمیگشتند.اماچونچنیننکردند،خدابه
آشوراجازهدادتادوبارهحملهکند،واینبارعدهایرااز
مرزهایشمالیبهاسارتببرد.امابازمردممتوجهنشدند
بنابراین،آشور کهمسببمشکالتشانخودشانهستند.
برایسومینوآخرینبارحملهکرد،کاماًلاسرائیلرا
نابودساخت،بیشترمردمرابهاسارتبرد،وبیگانگانرا

درسرزمیناسرائیلسکونتداد.

مجازاتیکهخدانازلکرد،مطابقهمانچیزیبودکه
بهاسرائیل اندازهکافی به او قباًلگفتهبود)تثنیه28(.
هشداردادهبود:آنهامیدانستندچهپیشخواهدآمد،اما
همان اسرائیل قوم اکنون بیاعتناییکردند. خدا به باز
در که که میشد مرتکب را بتپرستانی شرارتهای
زمانیوشعازبینبردهبودند.قومبهشرارترویآورده
بودندوازهدفاصلیشانیعنیجاللدادنخداونور

بودنبرایجهان،دورشدهبود.

اسرائیلبهاسارتبردهمیشود
سرانجام،گناهمردماسرائیلگریبانشانراگرفت.خدابهآشوریاناجازه
ایشان کنند. پراکنده را ایشان و سازند مغلوب را اسرائیل قوم که داد
بهاسارترفتندوبهدستامپراطورینیرومندوگناهکارآشوربلعیده
قابل غیر گاه آن عواقب و دارد، بدنبال را تأدیب همواره گناه شدند.

جبراناست.

س
دریایسرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریای
مدیترانه رودفرات

روددجله

مــاد

مصـر

مملکتاسرائیل

مملکتیهودا
سامرهاورشلیم

رودخابور

جوزانآشـور
حـلح



اسرائیلبهخاطرردکردنخداتبعیدمیشود
7اینبالازاینجهتبرقوماسرائیلنازلشدكهنسبتبهخداوند،خدای
خودكهایشانراازبندگیدرمصرنجاتدادهبود،گناهكردهبودند.آنها
بتهارامیپرستیدند8وازرسومقومهاییكهخداوندآنهاراازسرزمینكنعان
بیرونراندهبود،پیرویمیكردندوازكارهایپادشاهاناسرائیلسرمشق

7:17
یوش15:23و16

7:17
یوش15:23و16

8:17
الو3:18
تث9:18
داو10:6

8:17
الو3:18
تث9:18
داو10:6

968 دومپادشاهان17

 

چون کرد، مجازات را اسرائیل مردم خداوند  7:17ـ9
آنانازرسوممنحطاقوامهمسایهتقلیدکردند،خدایان
آیین وارد را بتپرستان رسوم پرستیدند، را دروغین
خودساختند،وبهمیلوخواستهخودعملکردند.تقلید
ازرسومدنیاخطرناکاست،زیرازندگیمردمبیدین
بسیارخودخواهانهاست.وهمانطورکهاسرائیلآموخت،
زندگیکردنبهمیلخودعواقبیجدیبهدنبالمیآورد.

بعضیاوقاتپیرویازخداسختودردناکاست،اما
یکیازدوراهراموردتوجهقراردهید.شمایامیتوانید
برایخدازندگیکنید،یابرایخودتانبمیرید.تصمیم
بگیریدکهازآنخداباشیدوصرفنظرازبهاییکهباید
برایآنبپردازید،خواستاوراانجامدهید.نظرخدادر
بارهشمابینهایتمهمترازنظردنیااست)مراجعهکنید

بهرومیان1:12و2؛1یوحنا15:2ـ17(.

پادشاهانتابهاینموقعودشمنانآنها

اسرائــیل
یهــــودا

همهتاریخهاقبلازمیالداست.
قسمتهایپررنگتررویخطزماننمایانگردورهنایبالسلطنهایاست.

برایدستیابیبهفهرستاسامیهمهپادشاهاناسرائیلویهودا،مراجعهکنیدبهجدولموجودبینکتابهایاولودومپادشاهان.

796
امصیا

مغلوبیهوآشو
یربعامدوم)پادشاهان

اسرائیل(شد.
2پادشاهان20-1:14
2تواریخ28-1:25

نایبالسلطنهاز
792تا767

715 740

735
آحـاز

مکررًاموردحملهفقح
)پادشاهاسرائیل(قرار
گرفت،برایمحافظت

درمقابلرصین)پادشاه
سوریه(بهآشورباجداد،و
نیزمکررًاموردحملهادوم

وفلسطینقرارگرفت.
2پادشاهان1:16ـ20
2تواریخ1:28ـ27

732

792
عزیــا

درجنگعلیهادوم
وسالعپیروزشد،

شهرجتراکهدر
فلسطینبود،گرفت.
2پادشاهان1:15ـ7
2تواریخ1:26ـ23
نایبالسلطنهاز
750تا740

750
یوتام

درجنگعلیهعمونیهاو
عربهاپیروزشد،مکررًا
موردحملهفقح)پادشاه

اسرائیل(ورصین)پادشاه
سوریه(قرارگرفت.
2پادشاهان32:15ـ38

2تواریخ1:27ـ9
نایبالسلطنهاز
735تا732

767

752
شلوم

2پادشاهان10:15ـ15
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زکریا
2پادشاهان29:14ـ
12:15

793
یربعامدوم

سرزمینهایتسخیرشده
اسرائیلراازسوریه
وارامپسگرفت،و
یهوداراغارتکرد.
2پادشاهان16:14ـ29

752
منحیم

بهتغلتفالسر
)پادشاهآشور(باج

پرداخت.
2پادشاهان14:15ـ22

742
فقحیا

2پادشاهان22:15ـ26
740
فقح
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2پادشاهان25:15ـ31
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هوشع

زیرسلطهکامل
شلمناسر)پادشاه

آشور(قرارگرفت.
2پادشاهان30:15؛
1:17ـ6
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اسارت



آنها بودند. ورزیده گناه بهخداوند نسبت مخفیانه 9بنیاسرائیل میگرفتند.
درهرگوشهوكناراسرائیلبتخانهایساختهبودند.10رویهرتپهایوزیر
هردرختسبزیمجسمهوبتگذاشتهبودند11وبرایبتهایقومهاییكه
خداوندایشانرابیرونراندهوسرزمینشانرابهقوماسرائیلدادهبود،بخور
میسوزاندند.آنهابااعمالزشتخودخشمخداوندرابرانگیختند12وازكالم

خداوندكهبهآنهادستوردادهبودكهبتهارانپرستند،اطاعتنكردند.
یهودا و اسرائیل به تا فرستاد دیگری از پس یكی را پیامبران 13خداوند

بگویند:»ازراههایبدخودبرگردیدودستوراتخداوندراكهانبیابهاجداد
شمادادهاند،اطاعتكنید.«14ولیآنهانهفقطاطاعتنمیكردندبلكهمانند
از 15آنها بودند. یاغی نداشتند، ایمان بهخداوند،خدایخود اجدادشانكه
دستوراتخداسرپیچیكردند،عهداوراكهبااجدادشانبستهبود،شكستند
وبههشدارهایاوتوجهننمودندوبرخالفاوامرخداوند،ازرویحماقت،
بتهایاقوامهمسایهراعبادتكردند.16آنهاازتمامدستوراتخداوند،خدای
خودسرپیچینمودندودوبتگوسالهشكلازطالوبتهایشرمآوردیگر
ساختند.بتبعلراپرستشكردندودرمقابلآفتابوماهوستارگانسجده
از قربانیكردند. بتكدهها،دخترانوپسرانخودرا نمودند.17و18برآتش
فالگیرانراهنماییخواستند،جادوگریكردندوخودرابهگناهفروختند.از
اینروخداوندبسیارخشمگینشدوآنهاراازحضورخوددورانداخت؛فقط

قبیلةیهوداباقیماند.
همان به و نكرد اطاعت را خود خدای خداوند، دستورات نیز یهودا 19اما
بنیاسرائیل ازتمام راههایبدیرفتكهاسرائیلرفتهبود.20پسخداوند
دلكندوآنهارابدستدشمنسپردتانابودشوندوبهسزایاعمالخود

برسند.

9:17
خرو12:34
1پاد23:14

9:17
خرو12:34
1پاد23:14

13:17
نح29:9و30

ار5:7و6؛11:18
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خرو9:32؛3:33
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16:17
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1پاد28:12؛31:16

16:17
تث16:4و17
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17:17
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تث10:18

2پاد27:3؛3:16؛6:21

17:17
الو26:19
تث10:18
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1پاد24:14
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20:17
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روم1:11ـ3
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گناهان  بهخاطر هم اسرائیل، تباهی و نابودی  9:17
نه آنها مخفیاش. گناهان بهخاطر هم و بود علنیاش
تنهاشرارتوبتپرستیرادرمألعاممجازمیشمردند،
گناهان میشدند. بدتری گناهان مرتکب خفا در بلکه
هستند گناهانی هستند؛ گناهان بدترین اغلب مخفی
یا چون شوند، مطلع آنها از دیگران نمیخواهیم که
در که گناهانی میشوند. محسوب جرم یا شرمآورند
خفاانجاممیشوندازخداپوشیدهنیست،وهماننتایج
وحشتناکگناهانیرابهدنبالداردکهآشکاراصورت

میگیرد.
13:17ـ15اسرائیلاهمیتوامتیازاتاطاعتازکالم
خدارافراموشکردهبود.پادشاهومردمدرشرارتغرق
شدهبودند.خدابارهاانبیارافرستادتابهآنهاهشداردهد

توبهدعوت به را ایشان و دورشدهاند او از کهچقدر
کند.

صبرورحمتخدافوقازدرکمااست.اومارارهانخواهد
کردتاوقتیکهیابهاوجوابمثبتبدهیم،یاباسخت
کردندلخود،راهبازگشتخودرابهطورکاملمسدود
کنیم.دراینصورت،مجازاتخداسریعوقطعیخواهدبود.
تنهاراهمطمئنایناستکهپیشازآنکهسختدلیمابهطور

کاملراهماراببندد،بسویخدابازگردیم.
17:17خداجادوگریوطالعبینیرااکیدًاممنوعکرده
و کرد تکرار را حکم این اشعیا 9:18ـ14(. )تثنیه بود
پیشگویینمودکهاینسحروجادوهابرایکسانیکه
دستبهاینچنینکارهاییمیزنند،هالکتکاملرابه

دنبالخواهدداشت)اشعیا19:8ـ22(.
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21وقتیخداونداسرائیلراازیهوداجداكرد،مردماسرائیلیربعام)پسرنباط(
رابهپادشاهیخودانتخابكردند.یربعامهماسرائیلراازپیرویخداوند
منحرفكرده،آنهارابهگناهبزرگیكشاند.22اسرائیلازگناهانیكهیربعام
ایشانرابدانآلودهكردهبود،دستبرنداشتند،23تااینكهخداوندهمانطور
كهبوسیلةتمامانبیاخبردادهبود،آنهاراازحضورخوددورانداخت.بنابراین
بهسر آنجا در امروز به تا و شدند تبعید بهسرزمینآشور اسرائیل مردم

میبرند.

بیگانگاندراسرائیلاسکاندادهمیشوند
24پادشاهآشورمردمیازبابل،كوت،عوا،حمات،سفروایمآوردوآنهارا
بجایتبعیدیهایاسرائیلیدرشهرهایاسرائیلسكونتدادوآنهاسامرهو

سایرشهرهایاسرائیلرااشغالكردند.
عبادت را خداوند اسرائیل، سرزمین به ورود ابتدای در مردم این 25ولی
نمیكردند؛پسخداوندشیرهاییبهمیانآنهافرستادكهبعضیازایشانرا
دریدند.26بهپادشاهآشورخبررسیدكهچونساكنانجدیِدسرزمیناسرائیل
باقوانینخدایآنسرزمینآشنانیستند،اوشیرهاییرابهمیانآنهافرستاده
از »یكی داد: دستور چنین 27پادشاه كند. نابود را آنها بدینوسیله تا است
كاهنانتبعیدیسامرهبهاسرائیلبازگرددوقوانینخدایآنسرزمینرابه

21:17
1پاد31،11:11؛20:12

2توا16:10ـ19
اش17:7

21:17
1پاد31،11:11؛20:12

2توا16:10ـ19
اش17:7

23:17
2پاد11:18و12

23:17
2پاد11:18و12

24:17
2پاد34:18

24:17
2پاد34:18

25:17
1پاد24:13و25؛36:20

25:17
1پاد24:13و25؛36:20
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اسکانبیگانگاندراسرائیل
در آشور امپراطوری نقاط سایر از بیگانگانی اسرائیلیها، اخراج از بعد
بهآشورکمکمیکردکهدر اینسیاست دادهشدند. اسکان اسرائیل

سرزمینهایاشغالیآرامشراحفظکند.

23:17»خداوندهمانطورکهبهوسیلهتمامانبیاخبرداده
بود،اسرائیلراازحضورخوددورانداخت.«اینجمله
مفهومعمیقیدارد.هرچهکهخداازپیشبگوید،بهوقوع
خواهدپیوست.البته،اینخبرخوشیاستبرایکسانی
کهبهاواعتماددارندوازاواطاعتمیکنند،چونآنها

میتوانندبهوعدههایاومطمئنباشند؛امابرایکسانی
کهبهخدابیاعتناهستندیاازاونااطاعتیمیکنند،خبر
در خدا که هشدارهایی هم و وعدهها هم است. بدی

کالمشداده،قطعًاتحققخواهدیافت.
در آنان اسکان و مغلوب ملل کردن جابهجا  24:17
جلوگیری ازشورش تا بود آشور سیاست دیگر، نقاط
کنند.پخشکردناسرادرنقاطمختلفسرزمینآشور
اسرائیلیان غیر اسکان میکرد. جلوگیری آنها اتحاد از
دشوار را ایشان باقیماندگان اتحاد اسرائیل سرزمین در
به اسرائیل سرزمین در اختالط از که نسلی میساخت.
وجودآمد،به»سامری«معروفشدند.آنهاموردنفرت
یهودیانبودند،ودرزمانمسیحنیزهنوزبهدیدهتحقیر

بهآنانمینگریستند)لوقا25:10ـ37(.
27:17ـ29ساکنانجدیداسرائیلخدارامیپرستیدند،
بیآنکهرسومبتپرستیخودرارهاکنند.آنهاخدارا
برایفرونشاندنخشمشمیپرستیدندنهبرایخشنودی
او،واوراطلسمخوشبختییاصرفًابتیعالوهبربتهای
دیگرمیدانستند.امروزنگرشمشابهیرایجاست.بسیاری
دارند،درحالیکه ایمان بهخدا ادعامیکنند ازمردم

س
دریایسرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریای
مدیترانه

رودفرات روددجله

مصـر

مملکتاسرائیل
مملکتیهودا

اورشلیم
سامره

آشـور

بابـل
کوث

نیـنوا
عـواحمات

سفروایم
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مردمانتازهواردآنجایاددهد.«28پسیكیازكاهناناسرائیلیكهازسامره
تبعیدشدهبودبهبیتئیلبازگشتوبهمردمآنجایاددادچگونهخداوندرا

عبادتكنند.
29ولیهریکازاینطوایفبیگانهبهپرستشبتخودادامهدادند.آنها
بتهایخودرادرمعابدباالیتپههاكهاسرائیلیهاساختهبودندودرنزدیكی
شهرهایشانبود،گذاشتند.30مردمیكهازبابلبودند،بت»سكوتبنوت«را
عبادتمیكردند.آنانیكهازكوتبودند،بتنرجلراواهالیحمات،بت
اشیمارامیپرستیدند.31پرستندگانبتهاینبحزوترتاکكسانیبودندكه
ازعواوسفروایمآمدهبودندكهحتیفرزندانخودرابرباالیقربانگاهها
برایبتهایادرملکوعنملکمیسوزاندند.32اینمردمدرضمن،خداوند
انتخابكردندتاروی راهمعبادتمیكردندوازمیانخودكاهنانیرا
قربانگاههایباالیتپههابرایخداوندقربانیكنند.33بهاینترتیبهمخداوند
را خود بتهای خودشان كشور رسوم و آداب طبق هم و میپرستیدند را

پرستشمیكردند.
34آنهاتابهامروزهمبجایاینكهخداوندراعبادتنمایندومطیعاحكامو
دستوراتیباشندكهاوبهفرزندانیعقوب)كهخداوندبعداسمشرااسرائیل
گذاشت(داد،مطابقآدابورسومگذشتةخودرفتارمیكنند.35خداوندبا
قوماسرائیلعهدبسته،بهآنهادستوردادهبودكهبتهایاقوامخدانشناسرا
عبادتنكنند،آنهاراسجدهوپرستشننمایندوبهآنهاقربانیتقدیمنكنند،
36بلكهفقطخداوندراعبادتكنندواوراسجدهنمایندوبهاوقربانیتقدیم
كنند،زیرااوبودكهبامعجزاتوقدرتشگفتانگیز،آنهاراازمصربیرون
آورد.37پسآنهامیبایستهموارهتماماحكامودستوراتخداوندرااطاعت
كنندوهرگزبتنپرستند.38زیراخداوندفرمودهبود:»عهدیراكهباشما
بستمهرگزفراموشنكنیدوبتهارانپرستید.39فقطمراعبادتكنیدومن

شماراازچنگدشمنانتاننجاتخواهمداد.«
40و41ولیاینطوایفتوجهیبهایناحكامننمودندوبهپرستشبتادامه
دادند.آنهاخداوندراعبادتمیكردندودرضمنازبتپرستیهمدست

نكشیدندوفرزندانآنهانیزتابهامروزبههمانطریقعملمیكنند.

29:17
1پاد31:12؛32:13

29:17
1پاد31:12؛32:13

31:17
2پاد37:19

31:17
2پاد37:19

32:17
1پاد31:12؛33:13

32:17
1پاد31:12؛33:13

34:17
پیدا28:32؛10:35

34:17
پیدا28:32؛10:35

35:17
خرو5:19؛7:24

داو10:6

35:17
خرو5:19؛7:24

داو10:6

37:17
تث32:5
37:17

تث32:5
38:17

تث23:4؛10:6ـ12
38:17

تث23:4؛10:6ـ12
39:17

1سمو24:12
39:17

1سمو24:12

41:17
صف5:1
متی24:6
اعما42:7

41:17
صف5:1
متی24:6
اعما42:7
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نمیخواهندازنگرشواعمالیکهخدامحکوممیکند، 
دستبکشند.نمیتوانخدارابهمعیارهاوارزشهاییکه
برایخودداریم،اضافهکنیم.اوبایدباالترینجایگاهرا
درزندگیماداشتهباشد،وکالمشبهاعمالونگرش

ماشکلدهد.
و یگانه خدای چون شد مغلوب اسرائیل  29:17ـ31

اهمیتپیرویازاورافراموشکردهبود.بههنگامفتح
بتپرستی آثار آنهاگفتکه به موعود،خدا سرزمین
راکهمیتوانستباعثانحرافآنانشود،نابودنمایند.
قصورآنهادرانجاماینکار،موجبنابودیشانشد.و
اینکآنانبابتهایجدیدتریمواجهمیشدندکهاسرای

بیگانهواردسرزمینشانمیکردند.
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972 دومپادشاهان

اینانبیاکهبودند؟
زمانخدمتنام

)ق.م.(
درزمانسلطنتاین

پادشاهانخدمتکردند:
اهمیتپیغاماصلی

یربعام،پادشاهاسرائیل934-909اخیا
)1پادشاهان39-29:11(

قسمت دو به اسرائیل که گفت
که کرد بیان و شد خواهد تقسیم
خدایربعامرابرایرهبریدهقبیله
او که داد هشدار است. برگزیده
بایدهمچنانمطیعخداباقیبماند.

خدا که را مسؤولیتهایی نباید ما
بگیریم. سبک گذاشته، ما دوش بر
نتیجه راکرد،ودر اینکار یربعام

سلطنتشراازدستداد.

اخاب،پادشاهاسرائیل875-848ایلیا
)1پادشاهان1:17تا

2پادشاهان2(

باعصبانیت،اخابشرورراترغیب
کردکهبسویخدابازگردد.روی
کوهکرملثابتکردکهتنهاخدای

واقعیکیست)1پادشاهان18(.

نمیتوانند هم ایمان غولهای حتی
خود که کنند مجبور را گناهکاران
به که کسانی اما دهند. تغییر را
بر تأثیرزیادی خداوفادارمیمانند،

دیگرانمیگذارند.

اخاب،پادشاهاسرائیل865-853میکایا
یهوشافاط،پادشاهیهودا

)1پادشاهان22؛2تواریخ18(

ناموفق سوریها با جنگ در اخاب
خواهدبود.

پیشبردننقشههاییکهباکالمخدا
مغایرتدارد،احمقانهاست.

یهوشافاط،پادشاهیهودا853ییهو
)2تواریخ1:19ـ3(

اخاب با نباید هرگز یهوشافاط
شرورهمپیمانمیشد.

شراکتباافرادفاسدممکناستما
رادچارمشکلکند.

یهورام،پادشاهیهودا855-840)؟(عوبدیا
)کتابعوبدیا(

بهرهکشی بهخاطر را ادومیها خدا
ازقومخدامجازاتخواهدکرد.

غروریکیازخطرناکترینگناهان
از که میشود باعث زیرا است،

دیگرانبهرهکشیکنیم.

و848-797الیشع یهوآحاز، ییهو، یهورام،
پادشاهان همه که یهوآش

اسرائیلبودند.
)2پادشاهان2ـ8؛10:13ـ21(

بااعمالخوداهمیتکمکبهمردم
عادیومحتاجرانشانداد.

روز هر احتیاجات فکر به خدا
مقدسیناست.

یوآش،پادشاهیهودا835-796)؟(یوئیل
)کتابیوئیل(

ازآنجاکهبالیملخبرایتنبیهقوم
عارضشدهبود،اومردمرادعوت
مجازات آنکه از قبل که کرد
بگیرد، را گریبانشان سختتری

بسویخدابازگردند.

بهخاطر را مردم همه خدا چه اگر
گناهانشانمجازاتمیکند،امانجات
بهکسانیمیبخشدکه تنها ابدیرا

بسویاوبازمیگردند.

یربعامدوم،پادشاهاسرائیل793-753یونس
)2پادشاهان25:14؛

کتابیونس(

از باید آشور، پایتخت نینوا،
گناهانشتوبهکند.

خدامیخواهدکههمهاقوامبسویاو
بازگردند.محبتاوشاملحالهمه

میشود.

یربعامدوم،پادشاهاسرائیل760-750عاموس
)کتابعاموس(

از که کسانی به بود هشداری
یا میکردند بهرهکشی نیازمندان
)در بودند بیاعتنا آنها به نسبت
جامعهای اسرائیل، عاموس، زمان

ثروتمندومادیگرابود(.

ایمانبهخداموضوعیشخصینیست.
خداهمهایماندارانرامیخواندتاعلیه
بیعدالتیدرجامعهتالشکنندوبه

افرادکمبضاعتکمکنمایند.
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دومپادشاهان 973

اینانبیاکهبودند؟
زمانخدمتنام

)ق.م.(
درزمانسلطنتاین

پادشاهانخدمتکردند:
اهمیتپیغاماصلی

اسرائیل؛753-715هوشع آخر پادشاه هفت
عزیا،یوتام،آحاز،وحزقیا،

پادشاهانیهودا
)کتابهوشع(

مردماسرائیلرامحکومکردچون
به نسبت که زناکاری زن مانند
شوهرشگناهمیکند،نسبتبهخدا

گناهکردهبودند.

وقتیگناهمیکنیم،رابطهمانباخدا
قطعمیشودونسبتبهاوعهدشکنی
بهخاطر باید همه چه اگر میکنیم.
باشند، پاسخگو خدا به گناهانشان
اماکسانیکهدرطلببخششخدا
پیدا نجات ابدی مجازات از هستند

میکنند.

یوتام،آحاز،وحزقیا،742-687میکاه
پادشاهانیهودا
)کتابمیکاه(

پادشاهی و پادشاهیشمالی سقوط
این کرد. پیشگویی را جنوبی
در و بود، مردم علیه مجازاتخدا
عملنشانمیدادکهچقدرنگران

حالآنهااست.

انتخابزندگیجداازخدابهمعنای
وفاداریبهگناهاست.گناهبهمجازات
ومرگمنتهیمیشود.تنهاخداراه
صلحابدیرابهمانشانمیدهد.تنبیه
ومجازاتهایاواغلبمارادرمسیر

درستنگاهمیدارد.

حزقیا،740-681اشعیا آحاز، یوتام، عزیا،
منسی،پادشاهانیهودا

)کتاباشعیا(

مردمرادعوتکردکهدوبارهرابطه
باخدابرقرارکنند، خاصخودرا
اگرچهمجازاتآنهاازطریقسایر

اقواماجتنابناپذیربود.

بعضیاوقات،قبلازآنکهرابطهمانبا
خدابرقرارشود،بایدمتحملمجازات

وتنبیهشویم.

منسی،پادشاهیهودا663-654ناحوم
)کتابناحوم(

امپراطورینیرومندآشورکهبرقوم
سقوط زودی به میکند، ستم خدا

خواهدکرد.

کسانیکهشرارتمیکنندودیگران
خوشی پایان میکشند، ستم به را

نخواهندداشت.

یوشیا،پادشاهیهودا640-621صفنیا
)کتابصفنیا(

روزیخواهدآمدکهخدادرمقام
تنبیه سختی به را اقوام همه داور،
خواهدکرد؛اماپسازآنبهقوم

خودرحمتنشانخواهدداد.

خدا از نااطاعتی بهخاطر ما همه
او به اگر اما شد، خواهیم داوری
نشان مارحمت به او بمانیم، وفادار

خواهدداد.

یهویاکیم،627-586ارمیا یهوآحاز، یوشیا،
یهویاکین،صدقیا،پادشاهان

یهودا
)کتابارمیا(

یهودا قریبالوقوع مجازات توبه،
خواهد تعویق به را بابل دست به

انداخت.

توبهیکیازبزرگتریننیازهایدنیای
فاسدمااست.دراینمیانوعدههای
تابان نوری مانند مؤمنین به خدا

است.

یهویاکیم،612-589حبقوق یهوآحاز، یوشیا،
یهویاکین،صدقیا،پادشاهان

یهودا
)کتابحبقوق(

حبقوقنمیتوانستبفهمدکهچرابه
نظرمیرسدکهخدانسبتبهشرارت
موجوددرجامعهبیاعتنااست.بعد
خودشدریافتکهخودخداروزی

بهاینوضعخاتمهخواهدداد.

راههای مورد در تردید بهجای
عادل کاماًل او که بدانیم باید خدا،
باشیمکه داشته ایمان باید و است،
دارد دست در را اوضاع کنترل او
نابود بهکلی شریر روزی اینکه و

خواهدشد.

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline



974 دومپادشاهان

اینانبیاکهبودند؟
زمانخدمتنام

)ق.م.(
درزمانسلطنتاین

پادشاهانخدمتکردند:
اهمیتپیغاماصلی

سلطنت605-536دانیال زمان در بابل در
پادشاه داریوش، نبوکدنصر،
پادشاه کوروش، و ماد،

فارسنبوتکرد.
)کتابدانیال(

را دور آینده و نزدیک وقایع
آنها همه در که میکند توصیف

خداحاکموپیروزاست.

صرف را خود وقت کمتر باید ما
که بپرسیم و بکنیم خود از سؤال
بهوقوعخواهد زمانی اینوقایعچه
را خود وقت بیشتر باید پیوست؛
در بیاموزیم که بکنیم این صرف
زندگی باید چگونه حاضر حال
وقایع این قربانی آینده در تا کنیم

نشویم.

سلطنت593-571حزقیال زمان در بابل در
نبوکدنصرنبوتکرد.

)کتابحزقیال(

پیغامهاییبهاورشلیمفرستادومردم
راتشویقکردکهقبلازآنکهآنها
نیزبهتبعیدبردهشوند،بسویخدا
اورشلیم، سقوط از بعد گردند. باز
حزقیالکسانیراکهبااودرتبعید
کنند توبه که ترغیبکرد بودند،
باز خود وطن به بتوانند عاقبت تا

گردند.

خداقومخودراتنبیهمیکندتاآنها
رابهخودشنزدیکترنماید.

و برگردند بدخود راههای از که بگویند یهودا و اسرائیل به تا فرستاد دیگری از یکیپس را پیامبران »خداوند
دستوراتخداوندرا...اطاعتکنند«)13:17(.اینانبیاچهکسانیبودند؟اینجانامبعضیازاینانبیاآمدهاستکه
سعیکردندقومخودرابسویخدابازگردانند.پیشگوییآیندهدرستهمانطوریکهخدابرایانبیاآشکارمیکرد،
فقطیکقسمتازکارنبیبود؛وظیفهاصلیآنهااعالمپیامخدابهمردمبود؛یعنی،هشداربهآنها،تعلیم،وتشویق

ایشانبهزندگیخداپسندانه.
حجی،زکریا،ومالکیانبیاییبودندکهپیامخدارابهمردمیهودابعدازبازگشتشانازتبعیداعالممیکردند.برای

کسباطالعاتبیشتر،مراجعهکنیدبهجدولموجوددرعزرافصل5.



بـحکومتباقیمانده)1:18تا30:25(
بازبهزندگیگناهآلودخودادامه مردمیهودابعدازمشاهدهتبعیدشدنبرادرانشان،
دادند.حزقیاویوشیادستبهاصالحاتزیادیزدند،امااینبرایبازگرداندندائمی
قومبسویخداکافینبود.یهودامغلوببابلیهامیشود؛بابلیهابسیاریازآنهاراتبعید
میکنند،اماآنانراپراکندهنمیسازندوبیگانگانرابهجایتبعیدیهادرسرزمینیهودا
اسکاننمیدهند.بعضیاوقات،ماازگناهانوحماقتموجوددرپیرامونخوددرس

عبرتنمیگیریم.

1ـپادشاهانیهودا
حزقیابریهوداسلطنتمیکند

درسومینسالسلطنتهوشعپادشاهاسرائیل،حزقیا)پسرآحاز(18
تخت بر سالگی پنج و بیست سن در 2حزقیا شد. یهودا پادشاه
سلطنتنشستوبیستونهسالدراوشلیمسلطنتنمود.)مادرشابیانام
داشتودخترزكریابود.(3اومانندجدشداودمطابقمیلخداوندرفتار
میكرد.4اومعبدهاییراكهبرباالیتپههابودنابودكردومجسمههاوبتهای
شرمآوراشیرهرادرهمشكست.اوهمچنینمارمفرغیراكهموسیساخته
بودخردكرد،زیرابنیاسرائیلتاآنموقعآنرامیپرستیدندوبرایشبخور
میسوزاندند.)اینمارمفرغیرانحشتانمینامیدند.(5حزقیابهخداوند،خدای
اسرائیلایمانیراسخداشت.هیچیکازپادشاهانقبلیابعدازحزقیاماننداو
نبودهاند،6زیراویدرهرامریازخداوندپیرویمینمودوتماماحكامیرا
كهتوسطموسیدادهشدهبود،اطاعتمیكرد.7ازاینروخداوندبااوبود
ودرهركاریویراكامیابمیگردانید.پسحزقیاسرازفرمانپادشاه

1:18
2پاد30:15؛20:16؛3:20

2توا27:28؛20:31

1:18
2پاد30:15؛20:16؛3:20

2توا27:28؛20:31

4:18
اعد8:21و9
2پاد3:12
2توا1:31

4:18
اعد8:21و9
2پاد3:12
2توا1:31

5:18
2پاد25:23

5:18
2پاد25:23

7:18
پیدا2:39

1سمو14:18
2توا2:15
دان28:6

7:18
پیدا2:39

1سمو14:18
2توا2:15
دان28:6
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4:18مارمفرغیبرایشفایاسرائیلیهاازبالییمهلک 
و حضور مفرغی مار 4:21ـ9(. )اعداد بود شده ساخته
قدرتخدارانشانمیدادویادآوررحمتوبخششاو
برایمردمبود.امابهجایآنکهبرایاسرائیلیهایادآور
کسیباشدکهبایدبپرستند،شیئیشدهبودبرایپرستش.
باید ما ببرد. بین از را اینروحزقیامجبورشدآن از
مواظبباشیمکهوسایلیکهبرایکمکبهپرستشخدا
ازآنهااستفادهمیکنیم،خودشانبهابزاریبرایپرستش
تبدیلنشوند.بیشتراشیابرایاینساختهنمیشوندکهبت
شوند،بلکهباشیوهایکهمردمازآنهااستفادهمیکنند،

تبدیلبهبتمیشوند.
5:18حزقیاکهبهطورچشمگیریمتضادپدرشآحازبود،
ازهرپادشاهدیگریدریهودایااسرائیل،بیشتروصادقانهتر،
ازخدااطاعتکرد.اینجملهازاینآیه،بهپادشاهانبعداز

تقسیمحکومتاشارهداردوبنابراینداودراکهوفادارترین
پادشاهبهخدامحسوبمیشد،شاملنمیگردد.

آشور و مصر ابرقدرت دو بین یهودا قبیله  7:18
اسرائیل و یهودا بر میخواستند دو هر بود. افتاده گیر
مسلطشوند،چونمملکتهاییهوداواسرائیلازلحاظ
جغرافیاییدرمهمترینتقاطعبازرگانیدرتمامخاورمیانه
قرارداشتند.قومیکهبریهودامسلطمیشد،ازبرتری
بررقیبانبرخوردارمیگردید.وقتی اقتصادی نظامیو
حزقیاپادشاهشد،آشوربریهودامسلطگردید.حزقیااز
خودشجاعتبهخرجدادوازاینامپراطورینیرومندکه
پدرشتسلیمآنشدهبود،نافرمانیکرد.اوبهجایاتکابه
قدرتخود،بهنیرویخدااتکاکرد،وعلیرغمخطراتی
از نظرمیرسید، به انسانیالینحل ازدیدگاهکاماًل که

فرامینخدااطاعتکرد.



آشورپیچیدودیگرباجوخراجسالیانهبهاونپرداخت.8همچنینفلسطینرا
تاغزهونواحیاطرافآنبهتصرفخوددرآوردوتمامشهرهایبزرگ

وكوچکراویرانكرد.
9درچهارمینسالسلطنتحزقیا)كهباهفتمینسالسلطنتهوشع،پادشاه
اسرائیلمصادفبود(شلمناسر،پادشاهآشوربهاسرائیلحملهبردوشهرسامره
رامحاصرهكرد.10سهسالبعد)یعنیدرآخرششمینسالسلطنتحزقیاو
نهمینسالسلطنتهوشع(سامرهبهتصرفدشمندرآمد.11امپراطورآشور
اسرائیلیهارابهسرزمینآشوربرد.اوبعضیازاسرارادرشهرحلح،برخی
دیگررادرشهرجوزانكهكناررودخابوراست،وبقیهرادرشهرهای
به بنیاسرائیل كه بود سبب بدان اسارت 12این داد. سكونت ماد سرزمین
دستوراتخداوند،خدایشانگوشندادندوخواستاورابجانیاوردند.در
عوضعهدوپیماناوراشكسته،ازتمامقوانینیكهموسیخدمتگزارخداوند

بهآنهادادهبود،سرپیچینمودند.
13درچهاردهمینسالسلطنتحزقیا،سنحاریب،پادشاهآشورتمامشهرهای
پادشاه 14حزقیای كرد. تسخیر را آنها نموده، محاصره را یهودا حصاردار
برایسنحاریبكهدرالكیشبود،چنینپیغامفرستاد:»منخطاكردهام،
ازسرزمینمنعقبنشینیكنوبهسرزمینخودبازگردومنهرقدركه
باجوخراجبخواهیخواهمپرداخت.«درجواب،پادشاهآشوردههزاركیلو
نقرهوهزاركیلوطالطلبنمود.15و16برایتهیهاینمبلغ،حزقیاتمامنقرة
خانةخداوندوخزانههایقصرخودرابرداشتوحتیروكشطالیدرهاو

ستونهایخانةخداراكنده،همهرابهپادشاهآشورداد.
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روزهای  به درست میگردد بر آیات این  9:18ـ12
قبلازنابودیاسرائیل.حزقیال14سالباپدرش،آحاز
تنهایی)697ـ715ق.م.(، به )715ـ729ق.م.(،18سال
باپسرش،منسی)686ـ697ق.م.(،یعنیدر و11سال
جمع43سالسلطنتکرد.29سالکهدر1:18ذکر
شده،فقطبهسالهاییاشارهداردکهحزقیاکنترلکامل
پادشاهیرادردستداشت.وقتیحزقیابرتختسلطنت
نابود قرارداشت، یهودا اسرائیلکهدرشمال قوم بود،
شد)722ق.م.(.احتمااًلعلمبهسرنوشتاسرائیلباعث
شدحزقیاقومخودرااصالحکند)برایکسباطالعات
به2تواریخ29ـ32و بیشتردربارهحزقیا،مراجعهکنید

اشعیا36ـ39.(
یعنیچهارسال واقعهدرسال701ق.م.، این  13:18
روی بود، شده آشور پادشاه سنحاریب آنکه از بعد
همان دوم بود.سرگن دوم پسرسرُگن داد.سنحاریب

پادشاهیبودکهمردماسرائیلرااسیروتبعیدکردهبود
به3:17(.حکومت بهتوضیحاتمربوط )مراجعهکنید
آن به سال هر آشور، حمله از جلوگیری برای جنوبی
پادشاه سنحاریب وقتی اما میپرداخت. باج کشور
امید این به باجرامتوقفساخت، شد،حزقیاپرداخت
وقتی کرد. نخواهد توجهی موضوع این به آشور که
سنحاریبوسپاهشدستبهمعاملهبهمثلزدند،حزقیا
پیبهاشتباهشبردوپولیراکهبابتباجمعینشده
سنحاریبحملهکرد اینهمه با .)14:18( پرداخت بود،
به اما باآنکهسنحاریببهیهوداحملهکرد، .)19:18(
اندازهپادشاهانآشوریقبلازخودجنگطلبنبودو
ترجیحمیدادبیشتروقتشراصرفساختنوزیباسازی
پایتختشنینواکند.بهخاطرتجاوزاتکمترازجانباین
راعملی ازاصالحاتش بسیاری بود قادر پادشاه،حزقیا

سازدوقومراتقویتکند.
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گذشته،بخشمهمیازاعمالامروزونقشههایفرداراتشکیلمیدهد.پادشاهانیهوداگذشتهپرباریداشتند،
گذشتهایپرازعمل،هدایت،وفرامینخدا.اماباکناررفتنهرنسل،آنهافهرستفزایندهایازبالومصیبت
نیزدرپیشروداشتند؛بالومصیبتزمانیرخمیدادکهمردمفراموشمیکردندخدایشانکهدرگذشتهبه
فکرآنهابود،بهفکرحالوآیندهآنهانیزهستوازایشانمیخواهدکههمیشهازاواطاعتکنند.حزقیای
پادشاهیکیازمعدودپادشاهانیهودابودکهنسبتبهاعمالخدادرگذشتهوتوجهاوبهوقایعیکههرروز
اتفاقمیافتاد،همیشهآگاهبود.کتابمقدساوراپادشاهیتوصیفمیکندکهرابطهنزدیکیباخداداشت.

اولویتهایحزقیامثلبیشتراصالحگرانبرزمانحالمتمرکزبود،یعنیاصالحمردمزمانحاضر.یهوداپر
بودازامورعینیکهیادآوربیایمانیمردمبهخدابود،وحزقیاباشجاعتکشورراازاینچیزهاپاککرد.
قربانگاهها،بتها،وبتخانههانابودشدند.حتیمارمفرغیکهموسیدربیابانساختهبود،دراماننماندچونمانع
ازآنشدهبودکهمردمخدارادرمرکزپرستشقراردهند؛خوِدمارمفرغیتبدیلبهبتشدهبود.حزقیامعبد
اورشلیمراکهپدرشدرهایآنرابستهبود،کاماًلتمیزکردودرهایآنرادوبارهگشود.عیدپسحدوباره

بهعنوانعیدیملیبرقرارشد،وخداپرستیدریهودااحیاگردید.
باآنکهحزقیادرحلمشکالتزمانحاضرخوداستعدادذاتیداشت،امازندگیاونشانازآننداردکهاوبهفکر
آیندهنیزبودهباشد.اوبرایحفظنتایجاصالحاتوسیعخوداقدامینکرد.تالشهایموفقیتآمیزاوباعثغرورش
گردید.اوگنجینهکاخخودرابهفرستادگانبابلینشاندادوهمینکارنابخردانهاوعاقبتبهاستیالیملتبابلبر
یهودامنجرشد.وقتیاشعیابهحزقیاگفتکهچهکاراحمقانهایکردهاست،جوابحزقیابهاو،عدمدوراندیشی
همیشگیاورانشانداد.حزقیاخداراشکرکردکهعملاوهرنوععواقببدیهمکهداشتهباشد،تابعدازمرگ
اوبهتعویقخواهدافتاد.موفقیتهاونقاطضعفحزقیا،زندگیسهپادشاهبعدازاو،یعنیمنسی،عمون،ویوشیا

راعمیقًاتحتتأثیرقرارداد.
تصمیماتواعمالامروزشماازگذشتهتأثیرمیپذیرد؛همینتصمیماتواعمال،برآیندهنیزاثرمیگذارد.
درسهاییهستکهبایدآموختواشتباهاتیهستکهبایدازتکرارآنهااجتنابکرد.بهخاطرداشتهباشید
کهبخشیازموفقیتگذشتهشمابهوسیلهکاریکهشمادرحالحاضرباآنمیکنیدونحوهاستفادهازآن

برایآمادهشدنبرایآینده،ارزیابیخواهدشد.

نقاطقوتوموفقیتها:
پادشاهیهوداکهدستبهاصالحاتملیومذهبیزد. *

رابطهایشخصیوروبهرشدباخداداشت. *
زندگیاشبادعاهایپرقدرتتوأمبود. *

ازاوبهعنوانکسیکهچندفصلازکتابامثالرابهرشتهتحریردرآورده،نامبردهشدهاست)نگاه *
کنیدبهامثال1:25(.
نقاطضعفواشتباهات:

عالقهیاحکمتیبهمنظوربرنامهریزیبرایآیندهوحفظمیراثروحانیبرایدیگرانکهخوداز *
آنهابهرهمندبود،نشاننداد.

شتابزدهتمامگنجینهخودرابهفرستادگانبابلینشانداد. *
درسهاییاززندگیاو:

اصالحاتوسیععمرچندانینخواهدداشتاگراقدامیبهمنظورحفظآنهابرایآیندهصورتنگیرد. *
اطاعتازخدادرگذشته،احتمالنااطاعتیازخدادرزمانحاضرراازبیننمیبرد. *

اتکایکاملبهخدا،نتایجحیرتانگیزیبهبارمیآورد. *
آمارحیاتی:

اهل:اورشلیم *
شغل:پانزدهمینپادشاهیهودا،پادشاهیجنوبی *

خویشاوندان:پدر:آحاز.مادر:ابیا.فرزند:منسی. *
همعصربا:اشعیا،هوشع،میکاه،سنحاریب *

آیاتکلیدی:
او مانند ازحزقیا بعد یا قبل پادشاهان از ایمانیراسخداشت.هیچیک اسرائیل بهخداوند،خدای »حزقیا
نبودهاند،زیراویدرهرامریازخداوندپیرویمینمودوتماماحکامیراکهتوسطموسیدادهشدهبود،

اطاعتمیکرد«)2پادشاهان5:18و6(.
ماجرایحزقیادر2پادشاهان20:16ـ21:20؛2تواریخ27:28ـ33:32؛اشعیا1:36ـ8:39نقلشدهاست.ازاودر

امثال1:25؛اشعیا1:1؛ارمیا4:15؛18:26و19؛هوشع1:1؛میکاه1:1نیزنامبردهشدهاست.
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اسرائیلآشــورتاریــخدوره

همهبهق.م.»پیشازتاریخ«
5000

یارمو در یافتشده سفالهای
متعلقبهاینتاریخاست.

و کیش در یافتشده لوحهای
نوشتههای به منقوش که اور
که میکند ثابت تصویریاند،
رواج نوشتن طوفان، از پیش
داشتهاستوهمینامربردرجه
اعتبارکتابپیدایشمیافزاید.

کالح،3000 در یافتشده سفالهای
آشور،ونینوامتعلقبهاینتاریخ

است.

پیدایش11:10و12ازنمرودبه
نام شهرها این مؤسس عنوان

میبرد.

باستان)ازهمه
پادشاهاننامبرده

نشدهاست(

اِِرکتا2900 و آشور در سامریهایی
زندگیمیکردند.درسندیقدیمی
کهدرهمیناواخرکشفشد،نام
معابد است. پادشاهذکرشده سی
زیگوراتدرآنزمانساختهشدند.

برجبابلاحتمااًلیکزیگورات
بودهاست.

پیدایش10:10؛1:11ـ9

سرگُـناول،پادشاهاکد،سومر2350
رافتحکردومرکزیدرنینوابنا
نهاد.ایناولینامپراطوریشناخته

شدهدرتاریخاست.

اور،شهرنیاکانابراهیمبود.اور،مسندسومینسلسلهبود.2125
پیدایش26:11ـ32

مسند2025 عنوان به شهری از اور
قدرتساقطشد.

آشوری1781 فرمانروای -داگون ایشمْ
مشهور، حمورابی با که بود

فرمانروایبابلهمعصربود.

بسیاریازتاریخنویسانآشوری
در امرافل که عقیدهاند این بر
حمورابی همان 1:14 پیدایش
باشد، درست این اگر است.

ابراهیماورامیشناختهاست.

کمتری1760 اهمیت از که دورهای
برخورداراست.

خروج

میانه)ازهمه
پادشاهاننامبرده

نشدهاست(

به1365 دست اول آشور-اوبالیِت
احیایامپراطوریزد.

دورهداوران

شلمناسراولـمؤسسامپراطوری1274

1245

و1115 پیروزی ـ اول فالسر تغلت
قدرتعظیم

تقابلتاریخ
آشورباتاریخ

اسرائیل
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اسرائیلآشــورتاریــخدوره

شائولسلطنتخودرابراسرائیل1050
شروعمیکند.

داودسلطنتخودرابراسرائیل1010
شروعمیکند.

بر970 را خود سلطنت سلیمان
اسرائیلشروعمیکند.

نوین)ازتمام
پادشاهانبعداز
شلمناسرسومنام
بردهشدهاست(

درحدود
900

پادشاهانمتوالیتالشکردندکه
قدرتآشوررااحیاکنند.

بنابراسنادآشوری،اخاب2000شلمناسرسوم858
به سرباز 4000 از بیش و ارابه
شلمناسرسومداد.یکستونسنگی
آشورینشانمیدهدکهییهوبه

شلمناسرسومباجمیپردازد.

شمسی-ادادپنجم824

بیوهاشجانشیناوشد805نوین)ادامه(

اداد-نیراریسوم783

بهخاطرفشاریکهشلمناسرچهارمشلمناسرچهارم773
بر بردمشقواردمیکرد،یعنی
آنانیکهبراسرائیلستممیراندند،
اسرائیلمجددًابعضیازمناطقاز

دسترفتهراتسخیرکرد.
2پادشاهان23:14ـ29

احتمااًلیونسدرزمانسلطنتآشور-دانسوم754
آسرحدونسوم،درنینواموعظه

میکرد.

میپرداخت.تغلتفالسرسومـ»فول«727 باج او به منحیم
به آحاز 19:15و20. 2پادشاهان
اوهدیهداد،ازاوکمکنظامی
او قربانگاه ازطرح خواست،و
تقلیدکرد.امافولبهاونیرنگ

زد.2پادشاهان7:16ـ18؛
2تواریخ16:28ـ21؛

ـ25. ـ26؛واشعیا17:7 1تواریخ23:5
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اسرائیلآشــورتاریــخدوره

اماشلمناسرپنجم722 کرد، محاصره را سامره
آن، تسخیر از پیش درست
شمالی. مملکت سقوط مرد.

2پادشاهان3:17ـ6.

سرگندوم705

حزقیامعاملههایزیادیباسنحاریب681
سنحاریبکرد:

نقش- و 13:18و14 2پادشاهان
در واقع قصر در برجستهای
نینواگویایاینفتوحاتاست.
تاریخ و 14:18ـ16 2پادشاهان
هدایا و خراج و باج به آشور

اشارهمیکند.
لوح و 35:19ـ37 2پادشاهان
دارد این از نقل آشوری گلی
حزقیا نمیتوانست پادشاه که
آورد. در کنترلخود تحت را
معمواًل آشوری پادشاهان
شکستهارابهثبتنمیرساندند.

بیشاز000ر27اسرائیلیراآسرحدون669
تبعیدکرد.2تواریخ11:33.

فرمانروایی او ـ بانیپال آشور
و هنر به بیشتر اما کرد،
کتابخانهاشکهمشتملبر22000
لوحبود،عالقهداشت.اوقدرت

رابهپسرانشداد:

سالنامههای و ۸-۱:۱ ناحوم
آشوریمیگویندکهحصارنینوا

دراثرسیلدچاررخنهشد.

آشور-اتل-ایالنی632
و

اسناد628 بنابه سینسار-ایسکون،
آشوریدرآتشسوزیمرد.

همچنیننگاهکنیدبه
ناحوم11:3ـ19

تصرف612 به آشور، پایتخت نینوا،
بابل فرمانروای نبوپوالسار
امپراطوری پایان این و درآمد،

عظیمآشوربود.



آشورتهدیدبهتسخیریهودامیکند
17باوجوداین،پادشاهآشورسپاهبزرگیرابهسرپرستیسهفرماندةقوای
خودازالكیشبهاورشلیمفرستاد.آنهابرسرراه»مزرعةرختشورها«
كنارقناتبركةباالاردوزدند.18فرماندهانآشورخواستندكهحزقیابیاید
وباآنهاصحبتكند.ولیحزقیاالیاقیم)پسرحلقیا(سرپرستاموردربار،
شبنامنشیدربارویوآخ)پسرآساف(وقایعنگاررابهنمایندگیازطرف

خودنزدآنهافرستاد.
19یكیازفرماندهانقوایآشور،اینپیغامرابرایحزقیافرستاد:»امپراطور
بزرگآشورمیگویدكهتوبهچهكسیامیدبستهای؟20توكهازتدابیر
جنگیوقدرتنظامیبرخوردارنیستی،بگوچهكسیتكیهگاهتوستكه
اینچنینبضدمنقیامكردهای؟21اگربهمصرتكیهمیكنی،بدانكهاین
بزودی و ندارد را تو وزن طاقت كه است ضعیفی نی تو، دست عصای
میشكندوبهدستتفرومیرود.هركهبهپادشاهمصرامیدببنددعاقبتش
همیناست!22اگرشمابگوییدبهخداوند،خدایخودتكیهمیكنیم،بدانید
كهاوهمانخداییاستكهحزقیاتماممعبدهایاوراكهبرفرازتپههابودند
خرابكردهودستوردادهاستكههمةمردمپیشقربانگاهاورشلیمعبادت
كنند.23منازطرفسرورم،امپراطورآشورحاضرمباشماشرطببندم.اگر
بتوانیددوهزاراسبسوارپیداكنیدمندوهزاراسببهشماخواهمدادتا
برآنهاسوارشوند!24حتیاگرمصرهمبهشمااسبسواربدهدبازبهاندازة
یکافسرسادةسرورمقدرتنخواهیدداشت.25آیاخیالمیكنیدمنبدون
دستورخداوندبهاینجاآمدهام؟نه!خداوندبهمنفرمودهاستتابهسرزمین

شماهجومآورمونابودشكنم!«
26آنگاهالیاقیم،شبناویوآخبهاوگفتند:»تمنامیكنیمبهزبانارامیصحبت
كنید،زیراماآنرامیفهمیم.بهزبانعبریحرفنزنیدچونمردمیكهبر

باالیحصارندبهحرفهایشماگوشمیدهند.«
27ولیفرماندةآشورجوابداد:»مگرسرورممرافرستادهاستكهفقطبا
شماوپادشاهتانصحبتكنم؟مگرمرانزداینمردمیكهرویحصارجمع
شدهاندنفرستادهاست؟زیراآنهاهمبهسرنوشتشمامحكومندتاازنجاست

خودبخورندوازادرارخودبنوشند!«
28آنگاهفرماندةآشورباصدایبلندبهزبانعبریبهمردمیكهرویحصار
29نگذارید دهید: گوش آشور بزرگ پادشاه پیغام »به گفت: بودند شهر
حزقیایپادشاهشمارافریبدهد.اوهرگزنمیتواندشماراازچنگمن
برهاند.30سخناوراكهمیگوید:بهخداوندتوكلنماییدتاشمارابرهاند،

18:18
2پاد2:19

اش15:22و20،16؛3:36

18:18
2پاد2:19

اش15:22و20،16؛3:36

20:18
اش7،2:30
حز6،2:29

20:18
اش7،2:30
حز6،2:29

26:18
عز7:4

اش11:36و12
دان4:2

26:18
عز7:4

اش11:36و12
دان4:2
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باورنكنید،زیرااینشهربدستماخواهدافتاد.31بهحزقیایپادشاهگوش
ندهید.امپراطورآشورمیگویدكهتسلیمشویدودرسرزمینخودباامنیتو
آرامشزندگیكنید32تازمانیكهبیایموشمارابهسرزمینیدیگرببرمكه
مانندسرزمینشماپرازنانوشراب،غلهوعسل،ودرختانانگوروزیتون
است.اگرچنینكنیدزندهخواهیدماند.پسبهحزقیاگوشندهید،زیراشما
رافریبمیدهدومیگویدكهخداوندشماراخواهدرهانید.33آیاتاكنون
خدایاندیگرهرگزتوانستهاندبندگانخودراازچنگپادشاهآشورنجات
دهند؟34برسرخدایانحمات،ارفاد،سفروایم،هینعوعواچهآمد؟آیاآنها
توانستندسامرهرانجاتدهند؟35كدامخداهرگزتوانستهاستسرزمینیرا
ازچنگمننجاتدهد؟پسچهچیزسببشدهاستفكركنیدكهخداوند

شمامیتوانداورشلیمرانجاتدهد؟«
36ولیمردمیكهرویحصاربودندسكوتكردند،زیراپادشاهدستورداده
پاره را لباسهایخود یوآخ شبناو الیاقیم، 37سپس نگویند. بودكهچیزی
كرده،نزدحزقیایپادشاهرفتندوآنچهراكهفرماندةقوایآشورگفتهبود،

بعرضاورساندند.

اشعیارهاییراپیشگوییمیکند

وقتیحزقیایپادشاهاینخبرراشنید،لباسخودراپارهكرده،19
پالسپوشیدوبهخانةخداوندرفتتادعاكند.2سپسبهالیاقیم،
)پسر نبی اشعیا نزد و بپوشند پالس كه گفت ریشسفید كاهنان و شبنا
آموص(بروند3وبهاوبگویندكهحزقیایپادشاهچنینمیگوید:»امروز
روزمصیبتوسختیواهانتاست.وضعیتمامثلوضعیتزنیاستكه
منتظروضعحملاست،اماقدرتزاییدنندارد.4خداوند،خدایتوسخنان
اهانتآمیزاینسردارآشورراكهبهخدایزندهاهانتكردهاست،بشنودو

اورامجازاتنماید.برایبازماندگانقوممادعاكن.«
درجوابگفت: 6او دادند، اشعیا به را پیغام این فرستادگانحزقیا 5وقتی

31:18
تث7:8ـ9
31:18

تث7:8ـ9

33:18
2پاد12:19
اش7:10و9

33:18
2پاد12:19
اش7:10و9

34:18
2پاد24:17؛13:19

34:18
2پاد24:17؛13:19

1:19
2توا20:32
اش1:37

2:19
اش1:1

1:19
2توا20:32
اش1:37

2:19
اش1:1

4:19
2پاد35:18

اش9:1

4:19
2پاد35:18

اش9:1

5:19
2پاد22:18

5:19
2پاد22:18
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1:19سنحاریبکهسپاهیانشتمامشهرهایمجهزبه 
استحکاماتنظامییهوداراتسخیرکردهبودند،پیغامی
برایحزقیافرستادوگفتکهتسلیمشودچونمقاومتش
بیفایدهاست.حزقیاکهمتوجهشدوضعموجودناامیدکننده
است،بهخانهخدارفتودعاکرد.اومیدانستکهخدا
میتوانددروضعیتهایبسیاردشوارنیزعملکند.خدا
دعایحزقیارامستجابفرمودوبافرستادنسپاهیبرای
حملهبهپایتختآشور،ووادارنمودنسنحاریببهترک
فوریآنجا،یهودارارهاییداد.درهربحرانی،دعاباید

اولینعکسالعملماباشد.مشکالتمافرصتهاییاست
برایخداکهبهبهانهآنهاواردعملشود.

2:19اشعیاینبیاززمانعزیامشغولخدمتبهخدا
بود،یعنیبهمدتچهلسال)اشعیا1:6(.باآنکهآشور
ابرقدرتبود،اماتازمانیکهاشعیاپادشاهانراراهنمایی
میکرد،نتوانستیهوداراتسخیرکند.اشعیاطیسلطنت
عزیا،یوتام،آحاز،وحزقیانبوتمیکرد.آحازبهاشعیا
میداد. گوش او نصایح به حزقیا اما نمیکرد، اعتنایی

برایمطالعهنبوتهایاو،مراجعهکنیدبهکتاباشعیا.

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline



آشوریها ازسخنانكفرآمیز بگویید آقایخود به میفرمایدكه »خداوند
نترسد؛7زیرامنكاریمیكنمكهپادشاهآشورباشنیدنخبریبهوطنش

بازگرددودرآنجاكشتهشود.«
8سردارآشورشنیدكهپادشاهآشورازالكیشبرایجنگبهلبنهرفتهاست،
پساونیزبهلبنهرفت.9طولینكشیدخبربهپادشاهآشوررسیدكهترهاقه،
پادشاهحبشهلشكرخودرابرایحملهبهاوبسیجكردهاست.بنابراینپادشاه

آشورپیشازرفتنبهجنگ،برایحزقیایپادشاهچنینپیغامفرستاد:
10»آنخداییكهبراوتكیهمیكنیتورافریبندهد.وقتیمیگویدكه
امپراطورآشور،اورشلیمرافتحنخواهدكرد،حرفشراباورنكن.11توخود
شنیدهایكهپادشاهانآشوربههرجارفتهاندچهكردهاندوچگونهشهرهارااز
بینبردهاند.پسخیالنكنكهتومیتوانیازچنگمنفراركنی.12آیاخدایان
اقوامیچونجوزان،حاران،رصفوخدایمردمعدنكهدرسرزمینتلسار
زندگیمیكنند،ایشانرانجاتدادند؟اجدادماتمامآنهاراازمیانبرداشتند.13بر

سرپادشاهحماتوپادشاهارفادوسالطینسفروایم،هینعوعواچهآمد؟«

حزقیاازخداطلبکمکمیکند
14حزقیانامهراازقاصدانگرفتوخواند.سپسبهخانةخداوندرفتوآن

نامهرادرحضورخداوندپهنكرد.15بعدچنیندعاكرد:
»ایخداوند،خدایاسرائیلكهبرتختخودكهبرفرازفرشتگانقراردارد،
را زمین و آسمان تو هستی. جهان ممالک تمام خدای تنها تو نشستهای.
آفریدهای.16ایخداوند،سخنانسنحاریبرابشنووببیناینمردچگونهبهتو،
ایخدایزندهتوهینمیكند.17خداوندا،راستاستكهپادشاهانآشورتمام
آناقوامراازبینبردهاندوسرزمینایشانراویرانكردهاند،18وخدایانآنها
راسوزاندهاند.اماآنهاخدانبودند.آنهانابودشدند،چونساختةدستانسانو
ازچوبوسنگبودند.19ایخداوند،خدایما،التماسمیكنیمماراازچنگ

پادشاهآشورنجاتدهتاتمامممالکجهانبدانندكهتنهاتوخداهستی.«

خدابرایاورشلیمامنیتراوعدهمیدهد
خدای »خداوند، فرستاد: را پیغام این پادشاه حزقیای برای نبی 20اشعیای
اسرائیلمیفرمایدكهدعایتورادرموردسنحاریب،پادشاهآشورشنیده

7:19
2پاد37:19

7:19
2پاد37:19

10:19
2پاد30،5:18

10:19
2پاد30،5:18

12:19
2پاد6:17؛33:18

اش12:37

12:19
2پاد6:17؛33:18

اش12:37

13:19
2پاد24:17؛34:18

13:19
2پاد24:17؛34:18

14:19
اش14:37

14:19
اش14:37

15:19
مز1:80

اش16:37و17

15:19
مز1:80

اش16:37و17

16:19
1پاد29:8و30

2توا40:6

16:19
1پاد29:8و30

2توا40:6

18:19
اش9:44

اعما29:17

18:19
اش9:44

اعما29:17

19:19
1سمو46:17
1پاد42:8و43

19:19
1سمو46:17
1پاد42:8و43

20:19
2پاد5:20
مز1:65و2
اش24:65

20:19
2پاد5:20
مز1:65و2
اش24:65
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15:19اگرچهحزقیاباشجاعتنزدخدارفت،امااورابطه 
باخداراامریسبکتلقینمیکرد.اوبراقتدارمطلقخدا
ووابستگیکاملیهودابراوواقفبود.دعایحزقیاالگوی

خوبیبهماارائهمیدهد.مانبایدازنزدیکشدنبهخدا
دردعاهایخودواهمهداشتهباشیم،بلکهبایدبااحترامبه
شخصیتاووکاریکهمیتواندانجامدهد،نزداوبرویم.
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Highlight



است.21جواباوبهسنحاریبایناست:شهراورشلیمازتونمیترسد،بلكه
تورامسخرهمیكند.22تومیدانیبهچهكسیاهانتكردهوكفرگفتهای؟
میدانیبهچهكسیاینچنینجسارتنمودهای؟بهخدایقدوساسرائیل!

با بگوییكه بفروشیو فخر بهمن تا فرستادی نزدمن را افرادت 23»تو
عرابههایتكوههایبلندلبنانوقلههایآنرافتحكردهای؛بلندتریندرختان
سروآزادوبهترینصنوبرهایشراقطعنمودهوبهدورتریننقاطجنگلش
رسیدهای.24توافتخارمیكنیكهچاههایزیادیراتصرفكردهوازآنها
آبنوشیدهایوپایتوبهرودنیلمصررسیده،آنراخشکكردهاست.

25»آیانمیدانیكهاینمنبودمكهبهتواجازةانجامچنینكارهاییرادادم؟
منازقدیمچنینمقدرنمودهبودمكهتوآنشهرهایحصاردارراتصرف
كرده،ویراننمایی.26ازاینجهتبودكهاهالیآنشهرهادربرابرتوهیچ
نداشتند.آنهامانندعلفصحراوگیاهنورستهایبودندكهدرزیر قدرتی
آفتابسوزانخشکشده،پیشازرسیدنپژمردهگردیدند.27امامنازهمة
فكرهاوكارهایتووتنفریكهنسبتبهمنداریآگاهم.28بسبباین
غروروتنفریكهنسبتبهمنداری،بربینیتوافسارزدهودردهانتلگام

خواهمگذاشتوتوراازراهیكهآمدهایبازخواهمگردانید.«
29سپساشعیابهحزقیاگفت:»عالمتاینرویدادهاایناست:امسالوسال
دیگرازگیاهانخودرواستفادهخواهیدكرد،امادرسالسومخواهیدكاشت
وخواهیددروید،تاكستانهاغرسخواهیدنمودوازمیوهشانخواهیدخورد.
خواهند ثمر دوانیده، ریشه درسرزمینخود دیگر بار یهودا 30بازماندگان
بجا امررا این ماند،زیراخداوندغیور باقیخواهند اورشلیم آورد31ودر

خواهدآورد.
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اش24:5؛10:30و11
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22:19
خرو2:5

اش24:5؛10:30و11
ار5:51

25:19
اش5:10ـ7؛26:37؛

5:45ـ7
حب6:1

25:19
اش5:10ـ7؛26:37؛

5:45ـ7
حب6:1
26:19

مز6:129و7
26:19

مز6:129و7
27:19

مز1:139
ار23:23و24

27:19
مز1:139

ار23:23و24
28:19
مز9:32
حز4:29
عا2:4

28:19
مز9:32
حز4:29
عا2:4

29:19
خرو12:3
2پاد8:20
اش11:7

29:19
خرو12:3
2پاد8:20
اش11:7

30:19
2توا22:32و23

اش9:1

30:19
2توا22:32و23

اش9:1

984 دومپادشاهان19

 
داد را خداجوابسخنانطعنهآمیزسنحاریب 28:19
سنحاریب محکومکرد. غرور به را او و )19:18ـ25(،
معتقدبودکهپادشاهیاشدراثرتالشوقوتخودش
توسعهپیداکردهاست.درواقع،همانطورکهخداگفته
بود،اوفقطبهاجازهخداوبهواسطهامکاناتیکهخدا
فراهمکردهبود،بهموفقیترسیدهبود.گستاخانهاست
موفقیتهایمان مسبب بهتنهایی ما خود کنیم فکر که
حکومت ملتها و اقوام بر خالق بهعنوان خدا هستیم.

میکند.
رفتارمیکردند. باخشونت اسرا با 28:19آشوریها
آنهابرایسرگرمی،اسراراکورمیکردند،قطعهقطعه
اگر بمیرند. تا میکندند را پوستشان یا مینمودند،
میخواستنداسیریراغالمخودسازند،معمواًلبربینی

اوافسارمیزدند.خداداشتمیگفتکهباآشوریها
رفتار دیگران با آنها که شد خواهد رفتار طور همان

میکنند.
آتش است، باقی جرقهکوچکی که وقتی تا  31:19
میتوانددوبارهبرافروختهشودوتبدیلگرددبهشعلهای
فروزان.بههمینترتیب،اگرفقطکمترینتعدادبازمانده
ازایماندارانواقعیجرقهایمانرادرخودنگاهدارند،خدا
میتواندآنتعدادرابهقومیقدرتمندمبدلسازد.واگر
فقطبارقهایازایماندرقلبایمانداریباقیبماند،خدا
میتواندازآناستفادهکندتادوبارهایمانیفروزاندر
اوایجادنماید.اگرفکرمیکنیدفقطجرقهایازایمان
درشماباقیاست،ازخدابطلبیدکهازآنبرایفروزان

نمودنآتشوفاداریبهخودشاستفادهکند.
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Highlight
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Underline
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Underline

Peyman
Underline

Peyman
Underline



32»خداونددربارةپادشاهآشورچنینمیگوید:»اوبهاینشهرداخلنخواهد
شد،سپربدستدربرابرآننخواهدایستاد،پشتهایدرمقابلحصارشبنا
نخواهدكردوحتییکتیرهمبهداخلاورشلیمنخواهدانداخت.33اواز
همانراهیكهآمدهاستبازخواهدگشت،34زیرامنبخاطرخودوبخاطر

بندهامداودازاینشهردفاعخواهمكردوآنرانجاتخواهمداد.«
35درهمانشبفرشتةخداوندصدوهشتادوپنجهزارنفرازسربازانآشور
راكشت،بطوریكهصبحروزبعد،وقتیمردمبیدارشدندتاآنجاكهچشم

كارمیكرد،جنازهدیدهمیشد.
36پسسنحاریب،پادشاهآشورعقبنشینیكرده،بهنینوابازگشت.37اودر
حالیكهدرمعبدخدایخودنسروکمشغولعبادتبود،پسرانشادرملکو
شرآصراوراباشمشیركشتندوبهسرزمینآراراتفراركردندویكیدیگر

ازپسرانش،بهنامآسرحدونبجایاوپادشاهشد.

بیماریحزقیا

درآنروزهاحزقیاسختبیمارشدونزدیکبودبمیرد.اشعیای20
نبی)پسرآموص(بهعیادتشرفتوازجانبخداونداینپیغام
رابهاوداد:»وصیتترابكن،چونعمرتبهآخررسیدهاست؛توازاین

مرضشفانخواهییافت.«
2حزقیاصورتخودرابطرفدیواربرگردانیدوبهپیشگاهخداونددعاكرده،

گفت:3»خداوندا،بخاطرآورچقدرنسبتبهتووفاداروامینبودهاموچطور
سعیكردهاممطابقمیلتورفتاركنم.«سپسبغضگلویشراگرفتوبه

تلخیگریست.
4پیشازآنكهاشعیاقصرراترکكندخداوندباردیگربااوسخنگفتو
فرمود:5»نزدحزقیارهبرقوممنبرگردوبهاوبگوكهخداوند،خدایجدت
داوددعایتوراشنیدهواشكهایترادیدهاست.اوتوراشفاخواهدداد.سه
روزدیگرازبستربیماریبرخواهیخاستوبهخانةخداوندخواهیرفت.
6اوپانزدهسالدیگربرعمرتوخواهدافزود.اوتوراواینشهرراازچنگ
پادشاهآشورنجاتخواهدداد.تماماینكارهارابخاطرخودوبخاطربندهاش

داودانجامخواهدداد.«
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2پاد6:18
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یهودا  تاریخ از سال 100 از بیش طول در  5:20و6
)732ـ640ق.م.(،حزقیاتنهاپادشاهخداترسیهودابود؛اما
همینیکنفرچقدربرتاریخیهوداتأثیرگذاشت!بهخاطر
ایمانودعایحزقیا،خدااوراشفادادوشهرشراازدست

آشوریهارهاییبخشید.شمانیزمیتوانیدتأثیرگذارباشید،
حتیاگرایمانشماباعثشودجزواقلیتجامعهباشید.
ایمانودعا،اگرصادقانهومتوجهیگانهخدایحقیقی

باشد،میتوانددرهرموقعیتیکارسازباشد.



7پساشعیابهافرادحزقیایپادشاهگفتكهمقداریانجیربگیرندوآنراله
كرده،رویدملحزقیابگذارند.آنهاچنینكردندوحزقیاشفایافت.

8)درضمنحزقیایپادشاهبهاشعیاینبیگفتهبود:»برایاینكهثابتشود
كهخداوندمراشفاخواهددادوبعدازسهروزخواهمتوانستبهخانةخداوند

بروماوچهنشانهایبهمنمیدهد؟«
9اشعیابهاوگفت:»خداوندباایننشانهآنچهراگفته،ثابتخواهدكرد:
آیامیخواهیكهسایةساعتآفتابیدهدرجهجلوبرودیادهدرجهبهعقب

برگردد؟«
10حزقیاجوابداد:»جلورفتنسایهرویساعتآفتابیآساناست،پسبهتر

استسایهدهدرجهبهعقببرگردد.«
سایةرویساعت او و نمودكهچنینكند، ازخداونددرخواست 11اشعیا

آفتابیآحازرادهدرجهبهعقببرگرداند.(

قاصدانیازبابل،حزقیارامالقاتمیکنند
12درآنموقعمرودکبلدان)پسربلدان،پادشاهبابل(نامهایهمراههدیهای
توسطقاصدانخودبرایحزقیافرستاد،زیراشنیدهبودكهبیماراست.13حزقیا
فرستادگانبابلیراپذیرفتوایشانرابهكاخسلطنتیبردوخزانههایطالونقره،
عطریاتوروغنهایمعطر،ونیزاسلحهخانةخودرابهآنهانشانداد.بدینترتیب،

فرستادگانبابلیتمامخزایناورادیدندوهیچچیزازنظرآنانپوشیدهنماند.
14آنگاهاشعیاینبینزدحزقیایپادشاهرفتوازاوپرسید:»اینمرداناز

كجاآمدهبودندوچهمیخواستند؟«
حزقیاجوابداد:»ازجایدور!آنهاازبابلآمدهبودند.«

7:20
2پاد20:2؛41:4

اش21:38

7:20
2پاد20:2؛41:4

اش21:38

9:20
اش7:38و8
متی1:16

9:20
اش7:38و8
متی1:16

11:20
یوش12:10

2توا31،24:32

11:20
یوش12:10

2توا31،24:32

13:20
2توا27:32

13:20
2توا27:32
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»پلههای  میتوان را آحاز آفتابی ساعت  11:20
این آفتابیمصریدر ترجمهکرد.ساعت نیز آحاز«
دوره،گاهبهشکلمدلکوچکیازپلکانساختهمیشد
بهطوریکهسایهازرویپلههابهباالوپایینحرکت

میکرد.
12:20ـ19حزقیاپادشاهخوبوباایمانیبود.اماوقتی
اشعیاازاوسؤالکردکهبهقاصدانبابلیچهچیزینشان
دادهاست،پاسخداد:»خزاینمرا«.از2تواریخ31:32
معلوممیشودکهثروت،موفقیت،ورهاییازبیماری،
حزقیارامغرورساختهبود.اوبهجایاینکهبهخاطرهمه
مواهبیکهنصیبششدهبود،خداراجاللدهد،سعیکرد
بیگانگانراتحتتأثیرقراردهد.وقتیخدابهماکمک
تأثیرقراردادن برایتحت او ازمواهب نباید میکند،
دیگراناستفادهکنیم.شهادتپیروزیمیتواندبهسرعت

ازخودراضی بهشخصی را فرد و شود تبدیل تکبر به
مبدلکند.

امپراطوریآشورطغیان علیه بابل،شهریکه  14:20
کردهبود،بهوسیلهسنحاریبدرسال689ق.م.نابودشد.
اینماجرااحتمااًلکمیقبلازآنتاریخرویداد.وقتی
سنحاریبدرسال681ق.م.مرد،پسرش،آسرحدون،در
کمالحماقتشهربابلرادوبارهبناکرد.آشورکهدر
آنموقعفرمانروایانضعیفیداشت،فرصتهایزیادی
بهبابلدادکهقدرتبگیرد.زمانیکهسپاهآشوربرای
فتحسرزمینهایدوردستوستمراندنبرمردمانآنجابه
پیشمیتاخت،شهربابلبزرگمیشدوبهملتینیرومند
تبدیلمیگشت.بعدازچندسال،بابلقدرتکافیبرای
طغیاندوبارهرابازیافت.بابلعاقبتآشورراازپادر

آورد)612ق.م.(وابرقدرتجدیدشد.



15اشعیاپرسید:»دركاختوچهدیدند؟«
حزقیاجوابداد:»تمامخزاینمراكهدركاخمناستدیدند.«

16اشعیابهاوگفت:»پسبهاینپیغامیكهازطرفخداونداست،گوشكن:
17زمانیمیرسدكههرچهدركاخداریوگنجهاییكهاجدادتاندوختهاند
باقینخواهدماند.18بابلیها ازآنهابرایت بابلبردهخواهدشدوچیزی به
برخیازپسرانترابهاسارتگرفته،آنانراخواجهخواهندكردودركاخ

پادشاهبابلبهخدمتخواهندگماشت.«
19حزقیاجوابداد:»آنچهخداوندفرموده،نیكوست.الاقلتاوقتیكهزندهام

ایناتفاقنخواهدافتادوصلحوامنیتبرقرارخواهدبود.«
20شرحبقیةرویدادهایسلطنتحزقیاوفتوحاتاو،ونیزحوضوقناتیكه
درستكردوآبرابهشهرآورددركتاب»تاریخپادشاهانیهودا«ثبت

گردیدهاست.21پسازمرگحزقیا،پسرشمنسیپادشاهشد.

منسیبریهوداسلطنتمیکند

منسیدوازدهسالهبودكهپادشاهیهوداشدوپنجاهوپنجسالدر21
اعمال از 2او بود.( مادرشحفصیبه )اسم نمود. سلطنت اورشلیم
زشتقومهایبتپرستیكهخداوندآنهاراازكنعانبیرونراندهبود،پیروی

میكردونسبتبهخداوندگناهمیورزید.
3و4و5منسیمعبدهایباالیتپههاراكهپدرشحزقیاخرابكردهبود،دوباره
بنانمود،قربانگاههاییبرایبعلدرستكردوبتشرمآوراشیرهراهمانطور
كهاخاب،پادشاهاسرائیلدرستكردهبود،دوبارهساخت.منسیآفتابو
ماهوستارگانراپرستشمیكردوبرایآنهاقربانگاههاییساختوآنهارا
درحیاطخانةخداوندقرارداد،یعنیدرهمانخانهوشهریكهخداوندبرای
نامخودبرگزیدهبود.6منسیپسرخودرابعنوانقربانیسوزانید.اوجادوگری

17:20
2پاد13:24؛13:25

ار17:52

17:20
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18:20
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18:20
2پاد12:24
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20:20
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3:21
الو25:18

تث31:12؛2:17و3
1پاد29:16ـ31
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19:20سخنحزقیاخودخواهانه،کوتهبینانه،ومتکبرانه 
قومش که میدانست او این، وجود با میرسد. نظر به
بهخاطرگناهاناوتنبیهخواهدشد،ازاینروشایداواز
خداسپاسگزاروشکرگزاربودکهتصمیمنداشتیهودا

رادرزمانحیاتاونابودکند.
از بگیرد، الگو پدرش از آنکه از بیش منسی  1:21
پدربزرگش،آحاز،نمونهگرفتهبود.اوآدابورسوم
شیطانیبابلیهاوکنعانیهارااختیارکرد.اوبهسخنان
انبیایخداگوشنداد،بلکهعمدًاقومشرابهگناهکشاند.
)برایکسباطالعاتبیشتردربارهزندگیاو،نگاهکنید

بهتاریخچهزندگیاودر2تواریخ33.(

6:21منسیپادشاهشروریبود،وباگناهانشخدارا
بهخشمآورد.ازجملهگناهاناوجادوگریوفالگیری
قوانین خدا است. ارواح احضارکنندگان با مشورت و
روشنیبرضدهمهنوعجادوگریدارد)الویان31:19؛
تثنیه9:18ـ13(،زیرااینقبیلاعمالنشاندهندهعدمایمان
اعمالگناهآلودمیباشدکه انجام اواستومستلزم به
گاهراهرابراینفوذشیطانبازمیکند.امروز،بسیاری
ازکتابها،نمایشهایتلویزیونی،وبازیها،برفالگیری،
اجازه دارند. تأکید رمزی اعمال سایر و ارواح، احضار
خرافات که فکر این یا آینده دانستن به میل ندهید
بیضرراست،شمارابهقبولاعمالرمزیبکشاند.آنها



وفالگیریمیكردوبااحضاركنندگانارواحوجادوگرانمشورتمینمود.
اوبااینكارهایشرارتآمیز،خداوندرابهخشمآورد.7اوحتیبتشرمآور
اشیرهرادرخانةخداوندبرپانمود،یعنیدرهمانمكانیكهخداوندراجعبه
آنبهداودوسلیمانگفتهبود:»نامخودراتابهابدبراینخانهوبراورشلیم،
شهریكهازمیانشهرهایقبایلاسرائیلبرایخودانتخابكردهام،خواهم
نهاد.8اگرقوماسرائیلازدستوراتیكهمنبوسیلةموسیبهآنهادادهامپیروی
ایشاندادم، بهاجداد اینسرزمینكه از ایشانرا باردیگرهرگز نمایند،
بیروننخواهمراند.«9اماایشاننهفقطازخداونداطاعتنكردند،بلكهبدتر
ازقومهاییكهخداوندآنهاراازكنعانبیرونراندهبود،رفتارنمودندزیرا

منسیایشانراگمراهنمودهبود.
انبیاچنینفرمود:11»چونمنسی، بوسیلةخدمتگزارانخود، 10پسخداوند
پادشاهیهوداایناعمالقبیحراانجامدادهوحتیبدترازاموریهاییكهدر
گذشتهدراینسرزمینساكنبودند،رفتارنمودهومردمیهودارابهبتپرستی
كشانیدهاست؛12مننیزبراورشلیمویهوداچنانبالیینازلخواهمكردكه
هركهآنرابشنودوحشتكند.13همانبالییراسراورشلیممیآورمكه
برسرسامرهوخانداناخابآوردم.اورشلیمراازلوثوجودساكنانشپاک
میكنم،درستهمانطوركهظرفراپاکكرده،میشویندوآنراوارونه
میگذارندتاخشکشود.14بازماندگانقومرانیزترکخواهمگفتوایشان
رابدستدشمنخواهمسپردتاآنهاراغارتكنند،15زیراایشاننسبتبهمن
گناهورزیدهاندوازروزیكهاجدادشانراازمصربیرونآوردمتابهامروز

مراخشمگیننمودهاند.«
16منسیعالوهبراینكهاهالییهودارابهبتپرستیكشانده،باعثشدآنها
نسبتبهخداوندگناهورزند،افرادبیگناهبیشماریرانیزكشتواورشلیم

راباخونآنهارنگینساخت.
17شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتمنسیواعمالگناهآلوداودركتاب
»تاریخپادشاهانیهودا«نوشتهشدهاست.18وقتیمنسیمرداورادرباغكاخ
خودشكهعوزانامداشتدفنكردندوپسرشآمونبجایویپادشاهشد.

آمونبریهوداسلطنتمیکند
اورشلیم در دوسال و یهوداشد پادشاه بودكه ساله دو و بیست 19آمون
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جعلقدرتخداهستندواساسنظامعقیدتیشانکاماًل 
برضدخدااست.

16:21روایتمیکنندکهدرقتلعامبزرگمنسی،

اشعیاکهسعیکردهبوددرتنهتوخالیدرختیمخفیشود،
باارهدوپارهشد)مراجعهکنیدبهعبرانیان37:11و38(.

سایرانبیانیزشایددراینموقعکشتهشدهباشند.
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سلطنتكرد.)مادرشمشلمت،دخترحاروصازاهالییطبهبود.(20اونیز
مانندپدرشمنسینسبتبهخداوندگناهورزید.

21آمونازتمامراههایبدپدرشپیرویمینمودوبتهایپدرشرامیپرستید.
22اوازخداوند،خدایاجدادشبرگشتوبهدستوراتخداوندعملنكرد.
23سرانجامافرادشبضداوتوطئهچیدندواورادركاخسلطنتیاشبهقتل
رساندند.24مردمقاتالنآمونراكشتندوپسرشیوشیارابجایاوبرتخت
سلطنتنشاندند.25شرحبقیهرویدادهایدورانسلطنتآموندركتاب»تاریخ
پادشاهانیهودا«ثبتگردیدهاست.26اورادرآرامگاهباغعوزادفنكردند

وپسرشیوشیابجایاوپادشاهشد.

یوشیابریهوداسلطنتمیکند

یوشیاهشتسالهبودكهپادشاهیهوداشدوسیویکسالدر22
اورشلیمسلطنتنمود.)مادرشیدیده،دخترعدایه،ازاهالیبصقت
بود.(2یوشیامانندجدشداودمطابقمیلخداوندعملمیكردوازدستورات

خدااطاعتكاملمینمود.
3و4یوشیایپادشاهدرهجدهمینسالسلطنتخود،شافان)پسراصلیاونوة
مشالم(منشیدرباررابهخانةخداوندفرستادتااینپیغامرابهحلقیا،كاهن
اعظمبدهد:»نقرهایراكهمردمبهخانةخداوندمیآورندوبهكاهنانمحافظ
درورودیمیدهند،جمعآوریكن5و6وآنرابهناظرانساختمانیخانه
خداوندتحویلبدهتاباآن،نجارهاوبناهاومعمارهارابكاربگیرندوسنگهاو
چوبهایتراشیدهراخریدارینمایندوخرابیهایخانةخداراتعمیركنند.«

7)ازناظرانساختمانیخانةخداوندصورتحسابنمیخواستند،چونمردانی
امینودرستكاربودند.(

یوشیاکتابتوراتراپیدامیکند
8یکروزحلقیا،كاهناعظمنزدشافانمنشیدرباررفتوگفت:»درخانةخداوند
كتابتوراتراپیداكردهام.«سپسكتابرابهشافاننشاندادتاآنرابخواند.
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نادر  کتابمقدس، در پادشاهان فهرست در  1:22و2
بتوانپادشاهیرایافتکهکاماًلازخدااطاعتکرده
باشد.یوشیاچنینشخصیبود.اوتنهاهشتسالداشت
کهسلطنتراآغازکرد.بهمدت18سالفرمانبردارانه
سلطنتکرد؛بعد،در26سالگی،اصالحاتیرابراساس
نمود.کودکانرهبرانآیندهکلیساها قوانینخداآغاز
ودنیایماهستند.کاراصلیشخصبرایخداشایداین
اماهیچکس برسد. بزرگسالی به تا باشدکهصبرکند
هرگزآنقدرکمسننیستکهخداراجدینگیردوازاو

اطاعتنکند.سالهایاولیهزندگییوشیا،پایهوظیفهآتی
اورادرمورداصالحیهوداتشکیلداد.

8:22اینطومارشایدتمامتورات)ازپیدایشتاتثنیه(
یافقطکتابتثنیهبودهباشد.بهخاطربرسرکارآمدن
پادشاهانشرور،قوانینمکتوبخداگمشدهبود.یوشیا
کهدراینموقع26سالهبود،خواستدرسراسرکشور
دستبهاصالحاتبزند.وقتیکالمخداپیداشد،برای
منطبقساختنمملکتبافرامینخدا،الزمبودتغییراتی
امروزکالمخدادردسترسشمااست. بگیرد. صورت



9و10وقتیشافانگزارشكارساختمانخانةخداوندرابهپادشاهمیداددر
موردكتابینیزكهحلقیا،كاهناعظمدرخانةخداوندپیداكردهبودبااو

صحبتكرد.سپسشافانآنرابرایپادشاهخواند.
11وقتیپادشاهكلماتتوراتراشنید،ازشدتناراحتیلباسخودراپاره
كرد12و13وبهحلقیاكاهناعظم،شافانمنشی،عسایاملتزمپادشاه،اخیقام
)پسرشافان(وعكبور)پسرمیكایا(گفت:»ازخداوندبپرسیدكهمنوقومم
چهبایدبكنیم.بدونشکخداوندازماخشمگیناست،چوناجدادمامطابق

دستوراتاوكهدراینكتابنوشتهشدهاسترفتارنكردهاند.«
14پسحلقیا،اخیقام،عكبور،شافانوعسایانزدزنیبهنامُحلدهرفتندكه
نبیهبودودرمحلةدوماورشلیمزندگیمیكرد.)شوهراوشلوم،پسرتقوهو
نوةحرحس،خیاطدرباربود.(وقتیجریانامررابرایحلدهتعریفكردند،
15حلدهبهایشانگفتكهنزدپادشاهبازگردندواینپیغامراازجانبخداوند،

خدایاسرائیلبهاوبدهند.16»همانطوركهدركتابتوراتفرمودهاموتو
آنراخواندی،براینشهرومردمانشبالخواهمفرستاد،17زیرامردمیهودا
مراترکگفته،بتپرستشدهاندوباكارهایشانخشممرابرانگیختهاند.پس

آتشخشممنكهبراورشلیمافروختهشده،خاموشنخواهدشد.
18و19و20»امامندعایتورااجابتخواهمنمودواینبالراپسازمرگتو
براینسرزمینخواهمفرستاد.تواینبالرانخواهیدیدودرآرامشخواهی
مورد در من اخطار از و خواندی را تورات كتاب كه هنگامی زیرا مرد،
مجازاتاینسرزمینوساكنانشآگاهشدی،متأثرشده،لباسخودراپاره

نمودیودرحضورمنگریهكرده،فروتنشدی.«
فرستادگانپادشاهاینپیغامرابهاورساندند.
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مقدار  چه خدا، باکالم زندگیتان ساختن منطبق برای
تغییربایددرزندگیخودبدهید؟

ازشدت شنید، را تورات کلمات یوشیا وقتی  11:22
اندوهجامهخودراپارهکرد.اوفورًادستبهاصالحات
زد.اوتنهابایکبارقرائتتورات،راهوروشزندگی
قومراتغییرداد.امروزبسیاریازمردمکتابمقدسرا
قرار تأثیرحقایقکالمخدا اماعدهکمیتحت دارند،
میگیرند.کالمخدابایدمارامانندیوشیابرآنداردکه
فورًابرایاصالحزندگیخودومنطبقساختنآنبااراده

خدا،اقدامکنیم.
دبوره و )20:15 )خروج مریم مانند حلده  14:22
)داوران4:4(،یکنبیزنبود.خدادرانتخابخادمین
خودبرایانجامارادهاشمحدودیتیندارد؛برایاوفرقی

نداردکهخادمشثروتمندباشدیافقیر،مردباشدیازن،
پادشاهباشدیاغالم)یوئیل28:2ـ30(.ازقرارمعلومحلده

بسیارمورداحتراممردمزمانخودبود.
19:22وقتییوشیامتوجهشدکهچقدرقومشفاسد
شدهاند،جامهخودراپارهکردودرحضورخداگریست.
برای یوشیا کرد. رحم او به خدا او، کار این بهخاطر
نشاندادنتوبهاش،ازرسومزمانخودشاستفادهکرد.
لباسخود بعیداستکه توبهمیکنیم، ما امروزوقتی
راپارهکنیم،اماگریه،روزه،جبرانیاعذرخواهی)در
صورتیکهگناهماگریباندیگرانراگرفتهباشد(همه
میدهند. نشان را ما نیت توبهاندکهخلوص تظاهرات
سختترینقسمتتوبهتغییررفتاریاستکهمنشأگناه

بودهاست.
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یوشیابتپرستیراازبینمیبرد

رااحضاركرد2وهمگی،23 اورشلیم یهوداو بزرگان تمام پادشاه
انبیاومردمیهوداواورشلیمازكوچک درحالیكهكاهنانو
تابزرگبدنبالآنهامیآمدند،بهخانةخداوندرفتند.درآنجاپادشاهتمام
دستوراتكتابعهدراكهدرخانةخداوندپیداشدهبود،برایآنهاخواند.

3پادشاهنزدستونیكهدربرابرجمعیتقرارداشت،ایستادوباخداوندعهد
بستكهبادلوجانازدستوراتواحكاماوپیرویكندومطابقآنچهكه
درآنكتابنوشتهشدهاسترفتارنماید.تمامجماعتنیزقولدادنداین

كاررابكنند.
4سپسپادشاهبهحلقیا،كاهناعظموسایركاهنانونگهبانانخانةخداوند
و ماه آفتاب، اشیره، بعل، پرستش برای راكه تمامظروفی تا داد دستور
ستارگانبكارمیرفتازبینببرند.پادشاهتمامآنهارادربیروناورشلیم
دردرةقدرونسوزانیدوخاكسترآنهارابهبیتئیلبرد.5اوكاهنانبتها
راكهبوسیلةپادشاهانیهوداتعیینشدهبودندبركناركرد.اینكاهناندر
بتخانههایباالیتپههادرسراسریهوداوحتیدراورشلیمبهبعلوآفتابو
ماهوستارگانوبتهاقربانیتقدیممیكردند.6اوبتشرمآوراشیرهراازخانة
خداوندبرداشته،آنراازاورشلیمبهدرةقدرونبردوسوزاندوخاكسترش
رابهقبرستانعمومیبرده،رویقبرهاپاشید.7خانههایلواطرانیزكهدر
اطرافخانةخداوندبودندوزناندرآنجابرایبتاشیرهلباسمیبافتند،

خرابكرد.
8اوكاهنانخداوندراكهدردیگرشهرهاییهودابودندبهاورشلیمبازآورد
وتماممعبدهایباالیتپههاراكهدرآنهاقربانیمیكردندازجبعتابئرشبع
درهمكوبید.اوهمچنینبتخانهایراكهیهوشع،حاكمشهراورشلیم،درسمت
چپدروازةشهرساختهبود،خرابكرد.9كاهنانبتخانههااجازهنداشتنددر
خانةخداوندخدمتكنند،ولیمیتوانستندباسایركاهنانازنانمخصوص

فطیربخورند.
10پادشاه،قربانگاهتوفتراكهدردرةحنومبودخرابكردتادیگركسی
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1:23و2برایکسباطالعاتبیشتردربارهاهمیتو 
و 5ـ8 فصلهای 1پادشاهان به کنید مراجعه معبد، کار

2تواریخفصلهای2ـ7.
4:23ـ7وقتییوشیابهوضعیتبسیاربدزندگیمذهبی
مردمیهوداپیبرد،برایرفعآناقدامکرد.گفتناینکهما
بهراستیایمانداریمکافینیست؛مابایدباعملواکنش
نشاندهیم،وکاریراانجامدهیمکهالزمهایماناست.

خدا، اراده انجام بدون »ایمان که نوشت یعقوب وقتی
بیفایدهوبیثمراست«)20:2(،درستبرهمینموضوع
استکهدرخانه،مدرسه، معنا بدان این تأکیدداشت.

محلکار،یاکلیسابهگونههایمتفاوتعملکنیم.
6:23بتشرمآوراشیره،بتیبودکهمنسی،پادشاهشرور،
درمعبدخدابرپاکردهبود)7:21(.اشیرهراغالبًابهعنوان

الههدریاومادربتهایمتعددازجملهبعل،میشناختند.



پسریادخترخودرابرایبتمولکرویآنقربانینكند.11اواسبهاییرا
كهپادشاهانیهودابهخدایآفتابوقفكردهبودندازخانةخدابیرونراند
وعرابههایآنهاراسوزاند.)اینهادرحیاطخانةخدا،نزدیکدروازهوكنار
حجرةیكیازمقاماتبهنامنتنملکنگهداریمیشدند.(12سپسقربانگاههایی
راكهپادشاهانیهودابرپشتبامقصرآحازساختهبودندخرابكرد.در
ضمنقربانگاههاییراكهمنسیدرحیاطخانةخداوندبناكردهبوددرهم

كوبیدوتمامذراتآنرادردرةقدرونپاشید.
13اوبتخانههایرویتپههایشرقاورشلیموجنوبكوهزیتونرانیزخراب
كرد.)اینبتخانههاراسلیمانبرایعشتاروت،الههصیدونوبرایكموش،بت
نفرتانگیزموآبوملكوم،بتنفرتانگیزعمونساختهبود.(14اومجسمهها
راخردكردوبتهایشرمآوراشیرهراازبینبردوزمینیراكهآنهاروی
آنقرارداشتندبااستخوانهایانسانپرساخت.15همچنینقربانگاهوبتخانة
بیتئیلراكهیربعامساختهوبوسیلةآنهابنیاسرائیلرابهگناهكشاندهبود،در
همكوبید،سنگهایآنهاراخردكردوبتشرمآوراشیرهراسوزانید.16سپس
یوشیامتوجهشدكهدردامنةكوهچندقبرهست.پسبهافرادشدستوردادتا
استخوانهایدرونقبرهارابیرونآورندوآنهارابرقربانگاهبیتئیلبسوزانند
تاقربانگاهنجسشود.ایندرستهمانچیزیبودكهنبیخداونددربارة

قربانگاهیربعامپیشگوییكردهبود.17یوشیاپرسید:»آنستونچیست؟«
اهالیشهربهاوگفتند:»آنقبرمردخداییاستكهازیهودابهاینجاآمدو

آنچهراكهشماامروزباقربانگاهبیتئیلكردید،پیشگویینمود.«
18یوشیایپادشاهگفت:»آنراواگذاریدوبهاستخوانهایشدستنزنید.«

بنابرایناستخوانهایاوواستخوانهایآننبیسامریرانسوزانیدند.
19یوشیاتمامبتخانههایرویتپههایسراسرسامرهرانیزازمیانبرداشت.
اینبتخانههاراپادشاهاناسرائیلساختهبودندوبااینكارشانخداوندرا
بهخشمآوردهبودند.ولییوشیاآنهاراباخاکیكسانكرد،همانطوركه
دربیتئیلكردهبود.20كاهنانبتخانههایباالیتپههارارویقربانگاههای
خودشانكشتواستخوانهایمردمرارویآنقربانگاههاسوزانید.سرانجام

ویبهاورشلیمبازگشت.
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2پاد3:21ـ5
2توا4:33و5

ار13:19
صف5:1

12:23
2پاد3:21ـ5
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صف5:1
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16:23
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18:23
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2توا6:34و7

20:23
2پاد26:10؛18:11
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13:23کوهزیتونکوهفسادنیزنامیدهمیشود.دراین 
موردآنراکوهفسادمینامیدند،زیرااینکوهبهمکان
بتخانههایی بود، تبدیلشده بتخانه برایساختن مناسبی
سلیمان بود. کرده محکوم نابودی به را آنها خدا که
مکانهایی پادشاهان سایر و ساخت بتخانهای آنجا در
خداپرستی پادشاهان اما کردند. بنا بتها پرستش برای

چونحزقیاویوشیا،مراکزبتپرستیرانابودساختند.
زیتون کوه روی اغلب عیسی عهدجدید، روزگار در
مینشستوبهشاگردانشتعلیممیدادکهفقطخدارا

خدمتکنند)متی3:24(.
آنها به قسمت این در پیشگوییهاییکه  16:23ـ18

اشارهشده،در1پادشاهان20:13ـ32آمدهاست.
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یوشیاهرگزجدخود،حزقیاراندیدهبود،اماآنهاازبسیاریجهاتشبیههمبودند.هردِوآنهاروابطی
نزدیکوشخصیباخداداشتند.هردواصالحگرانپرشوریبودندوبرایهدایتوبازگرداندن
قومخودبسویخدامتهورانهتالشکردند.هردِوآنهادربینپادشاهانیکهوجدانیخاموشداشتندو
گویسبقترادرنااطاعتیوشرارتازیکدیگرمیربودند،دراطاعتازخدانوریدرخشانبودند.

باآنکهپدروپدربزرگیوشیابهطورخاصیشروربودند،امازندگیاونمونهایاستازخواستقلبیخدا
برایهدایتقدمبهقدِمکسانیکهقصددارندمطیعباشند.یوشیادرسنینجوانیپیبردکهدرکشورش
بیماریروحانیوجوددارد.یوشیاشروعکردبهنابودکردنوازبینبردنهرچیزیکهبنابهتشخیص
خودبهپرستشخدایحقیقیمربوطنمیشد،وبهاینشکل،جستجویخودرابراییافتنخداآغازنمود.

دراینمیان،کالمخداپیداشد.اهدافپادشاهوقدرتمکاشفهمکتوبخدابرهممنطبقشدند.
وقتیطومارشریعتخدابراییوشیاقرائتشد،اومنقلبوهراسانومتواضعگردید.اودریافت
کهبینتالشهایاوبرایهدایتقومشبسویخداوانتظاراتخداازقومبرگزیدهاش،چهشکاف
بزرگیوجوددارد.اوغرقومبهوتقدوسیتخداشدوفورًابرآنشدتاقومخودرادرمعرض
نورقدوسیتخداقراردهد.واکنشمردمدرمقابلتالشیوشیامثبتبود،اماکتابمقدسروشن
میسازدکهازسرگیریعبادتخدابیشتربهخاطراحترامیبودکهمردمبراییوشیاقائلبودند،نه

دراثرپیبردنبهگناهوقصورخودشاندرمقابلخدا.
رابطهخودراباخداچگونهارزیابیمیکنید؟آیاتالششمابهخاطرقدوسیت،بیشتربرپایهتمایل
بهقبولخدامانندمردمیهودااست؟یامانندیوشیا،آیاکالمخدابهشدتشمارافروتنکردهو
متوجهشدهایدکهبینزندگیخودتانوآننوعزندگیکهخداازشماانتظاردارد،شکافبزرگی
وجودداردوبهنیازعمیقخودبهطاهرواحیاشدنپیبردهاید؟اطاعتفروتنانهخداراخشنود
میسازد.اهدافنیکوحتیاصالحاتکافینیست.شمابایداجازهبدهیدکهکالمخداحقیقتًاشما

رافروتنسازدوزندگیتانراتغییردهد.

نقاطقوتوموفقیتها:
پادشاهیهودابود. *

درجستجویخدابودوقلبشبهرویخدابازبود. *
مانندجّدش،حزقیا،اصالحگربود. *

معبدراطاهرکردواطاعتازقوانینخدارادوبارهرونقداد. *
نقطهضعفواشتباه

درگیریکنزاعنظامیشدکهخودشمردمراازآنبرحذرکردهبود. *
درسهاییاززندگیاو:

خداهمیشهبهکسانیکهقلبیتوبهکاروفروتندارند،جوابمیدهد. *
اگرتغییریدرزندگیافرادپدیدنیاید،حتیاصالحاتبیرونیوکلیچنداندوامینخواهد *

داشت.
آمارحیاتی:

اهل:اورشلیم *
شغل:هجدهمینپادشاهیهودا،یعنیحکومتجنوبیبود. *

خویشاوندان:پدر:آمون.مادر:یدیده.پسر:یهوآحاز. *
همعصربا:ارمیا،ُحلده،حلقیا،صفنیا *

آیاتکلیدی:
»آیافکرمیکنیباساختنکاخهایپرشکوه،سلطنتتپایدارمیماند؟چراسلطنتپدرتیوشیا
آنقدردوامیافت؟چوناوعادلوباانصافبود.بههمینعلتهمدرهمهکارهایشکامیاب
معنی است این بود. موفق همیشه بنابراین میکرد، دستگیری نیازمندان و فقیران از او میشد.

خداشناسی«)ارمیا15:22و16(
در او از است. شده نقل 25:33ـ26:35 2تواریخ ؛ 24:21ـ30:23 2پادشاهان در یوشیا ماجرای

ارمیافصلهای1ـ3؛11:22ـ17نیزنامبردهشدهاست.
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21یوشیایپادشاهبهقومخوددستوردادتاآیینعیدپسحراهمانطوركه
بوسیلهخداوند،خدایایشاندركتابعهدنوشتهشدهاست،برگزارنمایند.
22اززمانیوشعبهبعد،هیچرهبریاپادشاهیدراسرائیلیایهوداهرگزبا
چنینشكوهیعیدپسحرابرگزارنكردهبود.23اینعیدپسحدرسالهیجدهم

سلطنتیوشیادراورشلیمبرگزارشد.
24درضمن،یوشیااحضارارواحوجادوگریوهرنوعبتپرستیرادراورشلیم
ودرسراسرآنسرزمینریشهكنكرد،زیرامیخواستمطابقدستورات
كتابتوراتكهحلقیاكاهناعظمدرخانةخداوندپیداكردهبود،رفتاركند.
25هیچپادشاهیقبلازیوشیاوبعدازاونبودهكهاینچنینباتمامدلوجان

وقوتخودازخداوندپیرویكندوتماماحكامموسیرااطاعتنماید.
26ولیباوجوداین،خداوندازشدتخشمخودعلیهیهوداكهمسببآن
منسیپادشاهبود،برنگشت.27خداوندفرمود:»یهودارانیزمثلاسرائیلطرد
خواهمكردوشهربرگزیدةخود،اورشلیموخانهایراكهگفتماسممندر

آنخواهدبود،ترکخواهمنمود.«
28شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیوشیاوكارهایاودركتاب»تاریخ
پادشاهانیهودا«نوشتهشدهاست.29درآنروزها،نكوپادشاهمصر،باقشون
در یوشیا بهآشوردرجنگكمکكند. تا فراترفت بطرفرود خود
مجدوبااومقابلهكرد،ولیدرجنگكشتهشد.30سردارانشجنازةویرابر
عرابهاینهادهازمجدوبهاورشلیمبردندواورادرقبریكهازپیشتدارک

21:23
اعد2:9و3
تث2:16
2توا1:35
22:23

2توا18:35

24:23
الو31:19
تث10:18

2پاد6:21؛8:22

25:23
2پاد5:18

26:23
2پاد11:21؛15:22و16

27:23
2پاد18:17؛13:21

حز32:23

28:23
2پاد20:20؛5:24

29:23
2توا20:35

30:23
2توا1:36
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21:23ـ23وقتییوشیایکباردیگرمتوجهعیدپسح 
درکتابعهدشد،بههمهدستوردادکهمراسمرادرست
همانطورکهتشریحشدهبود،برگزارکنند.ازاولچنین
مقررشدهبودکهبهیادرهاییتمامیقومازبردگیدر
مصر،عیدپسحهرسالبرگزارشود)خروج12(؛امااین
عیدسالهایبسیاربودکهبرگزارنشدهبود.درنتیجه،»از
زمـانیوشـعبهبعد،هیچرهبریاپادشاهیدراسرائیلیا
یهوداهرگزباچنینشکوهیعیدپسحرابرگزارنکرده
بود.«ایناشتباهرایجوجودداردکهخدامخالفجشن
وسروراستومیخواهدهرنوعخوشیوشادیرااز
زندگیانسانبگیرد.درواقع،خدامیخواهدحیاترابه
اورا مابدهد)یوحنا10:10(،وکسانیکه به فراوانی
دوستدارند،بایدبیشترینجشنوسروررادرزندگی

خودداشتهباشند.
نام یهودا پادشاه مطیعترین همچـون یوشیا از  25:23
بردهمیشود.اطاعتاوازخداتابعاینالگوبود:)1(او
گناهراتشخیصداد؛)2(اعمالگناهآلودراازبینبرد؛
و)3(ریشههایگناهرانابودساخت.ایننوعبرخوردبا

گناهامروزنیزمؤثراست.مانهتنهابایداعمالگناهآلود
راازخوددورکنیم،بلکهبایدریشههایگناهرانیزنابود
سازیم،یعنیآنساختارها،نظامها،والگوهایزندگیکه

ماراتاآستانهوسوسهپیشمیبرد.
25:23همیوشیاوهمحزقیا)5:18(بهخاطرپارساییشان
موردتحسینبودهاند.میگویندحزقیادرتوکلبهخدا
)اطاعت( خدا شریعت از پیروی در یوشیا و )ایمان(،

برجستهترینافرادهستند.
29:23نکوپادشاهمصر)یافرعونمصر(باسپاهخود
ازیهودابهسمتآشورحرکتکرد.مصروآشوربرای
جنگبابابلپیماناتحادبستهبودند،چوناینتهدیدوجود
ابرقدرتمسلطبرجهانآنروزگار به بابل داشتکه
یوشیافکرمیکردکههردوکشور تبدیلشود.شاید
مصروآشوربعدازجنگبابابل،بهاوحملهخواهندکرد؛
ازاینروکوشیدازعبورسپاهمصرازکشورشجلوگیری
کند.امایوشیاکشتهشد،سپاهششکستخورد،وقوم
یهودابهبندگیمصردرآمد)609ق.م.(.شرحمفصلتری

ازاینماجرادر2تواریخ20:35ـ25یافتمیشود.
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دیدهبوددفنكردند.مردمیهوداپسراویهوآحازرابهپادشاهیخودانتخاب
كردند.

یهوآحازبریهوداسلطنتمیکند
31یهوآحازبیستوسهسالهبودكهپادشاهشدوسهماهدراورشلیمسلطنت
كرد.)مادرشحموطلدخترارمیاازاهالیلبنهبود.(32یهوآحازماننداجدادش

نسبتبهخداوندگناهورزید.
33نكو،پادشاهمصر،یهوآحازرادرربلهدرسرزمینحماتزندانیكردتااز
فرمانرواییویدراورشلیمجلوگیرینمایدوازیهوداسههزاروچهارصد
كیلوگرمنقرهوسیوچهاركیلوگرمطالباجخواست.34پادشاهمصرسپس
الیاقیمیكیدیگرازپسرانیوشیاراانتخابكردتادراورشلیمسلطنتكند
واسماورابهیهویاقیمتبدیلكرد.پادشاهمصر،یهوآحازرابهمصربردواو
درهمانجامرد.35یهویاقیمازقومخودمالیاتسنگینیگرفتتاباجیراكه

نكو،پادشاهمصرخواستهبودبهاوبدهد.

2ـیهودابهبابلتبعیدمیشود
یهویاقیمبریهوداسلطنتمیکند

36یهویاقیمبیستوپنجسالهبودكهپادشاهیهوداشدویازدهسالدراورشلیم
سلطنتكرد.)مادرشزبیده،دخترفدایهواهلرومهبود.(37یهویاقیممانند

اجدادشنسبتبهخداوندگناهورزید.

دردورةسلطنتیهویاقیم،نبوكدنصر،پادشاهبابلبهاورشلیمحمله24
كرد.یهویاقیمتسلیمشدوسهسالبهاوباجوخراجپرداخت،اما

31:23
2پاد2:21؛18:24

ار11:22

33:23
2پاد29:23

2توا20:35؛3:36

34:23
1توا15:3
2توا4:36
حز3:19

36:23
2توا5:36

ار3:1؛21:26

1:24
2توا6:36
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را  یوشیا پسران از یکی یهوآحاز، مردم،  31:23ـ33
برگزیدندتاپادشاهبعدییهوداباشد.امانکوازانتخاب
آنهاراضینبود؛بههمیندلیلیهوآحازرابهمصرتبعید
کردواودرهمانجامرد)34:23(.سپسنکو،یهویاقیم،
یکیدیگرازپسرانیوشیارابرگزیدتاپادشاهیهودا
605 سال در نبود. بیش دستنشاندهای یهویاقیم باشد.
ق.م.،مصرمغلوببابلشد.بعدازآنیهودابهبردگی

بابلدرآمد)1:24(.
اما کرد، اطاعت خدا از یوشیا آنکه با  36:23و37
کشت را نبی اوریای او بود. شرور یهویاقیم پسرش
)ارمیا20:26ـ23(؛اومتقلبوطماعوبامردمناراستبود
)ارمیا13:22ـ19(.یهویاقیمعلیهبابلنیزشورشکردوبا
مصرمتحدشد.اینکاراواشتباهبزرگیبودکهسرنوشت
کشوررارقمزد.نبوکدنصرشورشیهویاقیمرادرهم

کوبیدواورابهبابلبرد)2تواریخ6:36(،اماعاقبتاو
اجازهیافتکهبهاورشلیمبازگرددکهدرهمانجامرد.

کتابمقدساشارهایبهعلتمرگاونمیکند.
1:24بابلبعدازانقراضآشوردر612ق.م.،ابرقدرت
جدیدشدودرسال605ق.م.درجنگکرکمیشمصر
یهودا به بابلیها مصر، شکست از بعد داد. شکست را
این آوردند. در خود کنترل به را آن و کردند تجاوز
اولینحملهازسهتهاجمبابلیهابهیهوداطی20سالبعد
بود.دوحملهدیگردرسالهای597و586ق.م.رخداد.با
هرحمله،اسیرانبیشتریبهبابلبردهمیشدند.دانیال،که
کتابدانیالرانوشت،یکیازاسراییبودکهدرتجاوز

اولبهاسارتبردهشدند)605ق.م.؛دانیال1:1و2(.
نبوکدنصر، درباره بیشتر اطالعات کسب برای  1:24

نگاهکنیدبهتاریخچهزندگیاودردانیالفصل4.



بعدازآن،سرازفرمانویپیچیدوشورشنمود.2خداوندقشونبابلی،سوری،
موآبیوعمونیرافرستادتاهمانطوركهبوسیلةانبیاخبردادهبود،یهودارانابود
كنند.3بدونشکاینبالهابهفرمانخداوندبریهودانازلشد.خداوندتصمیم
داشتیهودارابسببگناهانبیشمارمنسیطردكند،4زیرامنسیاورشلیمرااز

خونبیگناهانپركردهبودوخداوندنخواستاینگناهانراببخشد.
5شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیهویاقیموكارهایاودركتاب»تاریخ
پادشاهانیهودا«نوشتهشدهاست.6پسازمرگیهویاقیمپسرشیهویاكین
بجایاوبرتختسلطنتنشست.7)پادشاهمصردیگرازمرزهایخودخارج
نشد،زیراپادشاهبابلتماممتصرفاتمصرراكهشاملیهوداهممیشد،از

نهرمصرتارودفرات،اشغالنمود.(

2:24
2پاد20:13و21؛27:23

3:24
2پاد25:18؛16:21؛

26:23

5:24
2پاد28:23

6:24
ار24:22و25

7:24
ار7،5:37؛2:46
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همهتاریخهاقبلازمیالداست.
قسمتپررنگتررویخطزماننمایانگردورهنایبالسلطنهایاست.

برایدستیابیبهفهرستاسامیهمهپادشاهاناسرائیلویهودا،مراجعهکنیدبهجدولموجودبینکتابهایاولودومپادشاهان.

735
آحــاز

مکررًاموردحمله
فقح)پادشاهاسرائیل(

قرارگرفت؛برای
برخورداریازحمایت
آشوردرمقابلرصین

)پادشاهسوریه(به
آشورباجداد؛ونیز

مکررًاموردحملهادوم
وفلسطینقرارگرفت.

2پادشاهان1:16ـ20
2تواریخ1:28ـ27

586

609
یهوآحاز

نکو)پادشاهمصر(
2پادشاهان30:23ـ34

2تواریخ1:36ـ4

715
حزقـیا

بهطورمعجزهآسااز
حملهسنحاریب)پادشاه

آشور(جست،غزهراکه
درفلسطینقرارداشت،

تسخیرکرد.
2پادشاهان1:18ـ21:20
2تواریخ1:29ـ33:32

نایبالسلطنهاز
697تا686

640
یوشــیا

درجنگعلیهنکو
)پادشاهمصر(کشتهشد.
2پادشاهان1:22ـ30:23
2تواریخ1:34ـ27:35

686

609
یهویاقیم

2پادشاهان34:23ـ5:24
2تواریخ5:36ـ7

642
آمـون

2پادشاهان26-19:21
2تواریخ25-21:33

697
منسی

بهاسارتآشوردر
آمد،دربابلزندانی

شدوبعدًاآزاد
گردید.

2پادشاهان1:21ـ18
2تواریخ1:33ـ21

598
یهویاکین

علیهبابلشورشکرد
وبهاسارتبردهشد.
2پادشاهان6:24ـ16؛
27:25ـ30

2تواریخ8:36ـ10

597
صدقیا

شورشکرد؛کاماًل
مغلوببابلشد.

2پادشاهان17:24ـ21:25
2تواریخ10:36ـ21

پادشاهانتابهاینموقعودشمنانآنها

اسرائــیل
یهــــودا

722
اسارتدرآشور



یهویاکینبریهوداسلطنتمیکند
8یهویاكینهجدهسالهبودكهپادشاهیهوداشدوسهماهدراورشلیمسلطنت
كرد.)مادرشنحوشطا،دخترالناتانوازاهالیاورشلیمبود.(9یهویاكینمانند

پدرشنسبتبهخداوندگناهورزید.
را اورشلیم بابل، پادشاه نبوكدنصر، قشون یهویاكین، سلطنت دورة 10در
محاصرهكرد.11وقتیشهردرمحاصرهبود،خودنبوكدنصرهمبهآنجارسید.
12یهویاكینوتماممقاماتوفرماندهانوخدمتگزاراندربارشوملكةمادر

تسلیمنبوكدنصرشدند.
13طبق زندانیكرد. را یهویاكین سلطنتخود، هشتم سال در بابل پادشاه
آنچهخداوندفرمودهبود،بابلیهاتماماشیاقیمتیخانةخداوند،جواهراتكاخ
سلطنتیوتمامظروفطالراكهسلیمانپادشاهبرایخانةخداوندساختهبود،
بهبابلبردند.14نبوكدنصراهالیاورشلیمراكهشاملفرماندهانوسربازان،
صنعتگرانوآهنگرانمیشدندوتعدادشانبهدههزارنفرمیرسیدبهبابل

تبعیدكرد،وفقطافرادفقیررادرآنسرزمینباقیگذاشت.
15نبوكدنصر،یهویاكینرابامادروزناناو،فرماندهانومقاماتمملكتیبه
بابلبرد.16همچنینتمامسربازانجنگآزمودهراكههفتهزارنفربودندو
هزارصنعتگروآهنگررااسیركرده،بهبابلبرد.17بعدپادشاهبابلمتنیاعموی

یهویاكینرابجایاوبهپادشاهیتعییننمودونامشرابهصدقیاتغییرداد.

صدوقیابریهوداسلطنتمیکند
18صدقیابیستویکسالهبودكهپادشاهیهوداشدویازدهسالدراورشلیم

سلطنتنمود.)مادرشحموطل،دخترارمیاوازاهالیلبنهبود.(19اومانند
اورشلیمو برمردم بهخداوندگناهورزید.20خشمخداوند یهویاقیمنسبت

یهوداافروختهشدواوایشانراطردنمود.

8:24
1توا16:3
2توا9:36

10:24
2پاد2:25

12:24
2توا10:36

ار1:24؛1:29
حز12:17و13

13:24
1پاد48:7

2پاد17:20؛13:25
اش6:39
ار5:20
14:24

2پاد12:25
ار1:24؛28:52

17:24
2توا10:36

ار1:37؛1:52

18:24
2پاد31:23

20:24
2توا13:36

ار12:27؛21،17:38و22؛
1:39
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شورش  کوبیدن هم در برای بابل سپاهیان  10:24
از بودندکهویدرگذشت.پس یهویاقیمدرحرکت
مرگیهویاقیم،پسرشیهویاکین،پادشاهیهوداشد،اما
تنهاچندهفتهبعدازتاجگذاری)597ق.م.(بودکهاوبا
قدرتمندترینسپاهآنروزگاررودرروشد.بابلیهادر
دومینحملهازسهتهاجمخود،خانهخداراغارتکردند
وبیشتررهبران،ازجملهپادشاهرابهاسارتبردند.سپس،
نبوکدنصر،صدقیاپسردیگریوشیارابرتختپادشاهی
بابلزنده امایهودیانتازمانیکهیهویاکیندر نشاند.

بود،صدقیارابهعنوانپادشاهحقیقیخودنپذیرفتند.
14:24سیاستبابلیهادرگرفتناسیرجنگیباسیاست
آشوریهافرقداشت؛آشوریهابیشترمردمسرزمینهای

اشغالیرابهسرزمینهایدیگرمنتقلمیکردندوغیربومیان
راجایگزینآنهامیساختند)نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوط
به24:17(.امابابلیهافقطافرادقویوبااستعدادرااسیر
میساختندوفقراوضعفارابهحالخودرهامیکردندتا
سرزمینخودراادارهکنند،بدینترتیبآنهارابهمقامهای
کشوریمیگماردندووفاداریایشانراجلبمیکردند.
رهبرانرابهشهرهایبابلمیبردند،اماآنهااجازهداشتند
کهباهمزندگیکنند،جذبمشاغلشوند،وجزءمهمیاز
جامعهگردند.اینسیاست،یهودیانرادرسرتاسرسالهای
اسارت،متحدووفاداربهخدانگاهداشتوهمانطورکه
درکتابعزراثبتشده،موجباتبازگشتایشانرادر

زمانزروبابلوعزرافراهمساخت.



صدقیابرضدپادشاهبابلشورشكردونبوكدنصر،پادشاهبابلتمام25
سپاهخودرابطرفاورشلیمبهحركتدرآوردودرروزدهمماه
دهمازسالنهمسلطنتصدقیا،پادشاهیهودا،اورشلیمرامحاصرهكرد.2این
محاصرهتایازدهمینسالسلطنتصدقیاادامهیافت.3درروزنهمازماهچهارم
آنسال،قحطیآنچناندرشهرشدتگرفتهبودكهمردمبرایخوراکچیزی
نداشتند.4و5آنشب،صدقیایپادشاهوتمامسربازانشدیوارشهرراسوراخ
كردندوازدروازهایكهدرمیاندوحصارنزدیکباغپادشاهبودبهجانبدرة
اردنگریختند.سربازانبابلیكهشهررامحاصرهكردهبودندپادشاهراتعقیب
نموده،دربیاباناریحااورادستگیركردندودرنتیجهتمامافرادشپراكنده
شدند.6آنهاصدقیارابهربلهبردندوپادشاهبابلاورامحاكمهومحكومكرد.
7سپسپسرانصدقیاراجلوچشمانشكشتندوچشمانخودشرانیزازكاسه

درآوردندواورابهزنجیربسته،بهبابلبردند.

اورشلیمویرانمیشود
8نبوزرادان،فرماندةلشكرنبوكدنصر،درروزهفتمماهپنجمازسالنوزدهم
سلطنتنبوكدنصر،بهاورشلیمآمد.9اوخانهخداوند،كاخسلطنتیوتمام
بناهایباارزشراسوزانید.10سپسبهنیروهایبابلیدستوردادكهحصار
شهراورشلیمراخرابكنندوخودبراینكارنظارتنمود.11اوبقیةساكنان
شهررابایهودیانفراریكهطرفداریخودرابهپادشاهبابلاعالمكرده
بودند،بهبابلتبعیدكرد.12ولیافرادفقیروبیچیزباقیماندندتادرآنجا

كشتوزرعكنند.
13بابلیهاستونهایمفرغیخانةخداوندوحوضمفرغیومیزهایمتحركی

1:25
2توا17:36

ار1:39
حز2:24

3:25
2پاد24:6و25

مراثی9:4

6:25
ار4:32
7:25

ار6:39
حز13:12

8:25
ار12:52

9:25
2توا19:36

10:25
نح3:1

ار14:52
11:25

2توا20:36
12:25

2توا14:24
ار7:40؛16:52

13:25
1پاد15:7
2توا18:36
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مردمیهوداتبعیدمیشوند
یهودارافراگرفتهبودوخشمخداازقومسرکشفزونییافت. شرارتْ
بابلآشورراشکستدادوابرقدرتجدیدشد.سپاهیانبابلوارداورشلیم
شدند،معبدرابهآتشکشیدند،دیوارهایعظیمشهررامنهدمساختند،و

مردمرابهاسارتبردند.

گرفت قرار بابلیها تهاجم مورد بار سه یهودا  1:25
)1:24؛10:24؛1:25(،درستهمانطورکهاسرائیلسه
بارموردتهاجمآشوریهاقرارگرفتهبود.علیرغمآنکه
مردماسرائیلویهودامستحقمجازاتبودند،اماخدایک
بادادنفرصتهایمکرربهآنانبرایتوبه، باردیگر

رحمتخودرانشانداد.

س
دریایسـرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریای
مدیترانه

رودفرات مملکتاسرائیلروددجله

مملکتیهودا
اورشلیم

آشـور

بابـل

ربـله
مــاد

امپـراطـــــوریبـابـــــل



راكهدرآنجابود،شكستندوتماممفرغآنهارابهبابلبردند.14و15همچنین
تمامدیگها،خاکاندازها،انبرها،ظروفوتماماسبابوآالتمفرغیرا
كهبرایقربانیكردنازآنهااستفادهمیشد،بردند.آنهاتمامآتشدانهاو
كاسههایطالونقرهرانیزباخودبردند.16ستونهاوحوضبزرگومیزهای
متحرکآن،كهسلیمانپادشاهبرایخانةخداوندساختهبود،آنقدرسنگین
بودكهنمیشدوزنكرد.17بلندیهرستونهشتمتربودوسرستونهای
مفرغیآنهاكهبارشتههایزنجیروانارهایمفرغیتزیینشدهبودیکمتر

ونیمارتفاعداشت.
18سرایاكاهناعظموصفنیا،معاوناو،وسهنفرازنگهبانانخانةخداوند
بدستنبوزرادان،فرماندةلشكربابل،بهبابلتبعیدشدند.19همچنینفرماندة

14:25
1پاد48:7ـ50

ار10:39؛18:42

17:25
1پاد15:7
ار20:52

18:25
عز1:7

ار25:29و29،26
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کسانیکهخانه
خدارامورد
تجاوزقرار

دادند

مهاجمین
شیشق،پادشاهمصر

آسا،پادشاهیهودا

عتلیا،ملکهیهودا

یوآش،پادشاهیهودا

یهوآش،پادشاهاسرائیل

آحاز،پادشاهیهودا

حزقیا،پادشاهیهودا

منسی،پادشاهیهودا

نبوکدنصر،پادشاهبابل

محلآیات
1پادشاهان25:14و26

1پادشاهان18:15و19

2پادشاهان13:11ـ15
2تواریخ7:24و8

2پادشاهان18:12

2پادشاهان14:14

2پادشاهان8:16ـ18

2پادشاهان13:18ـ18

2پادشاهان1:21ـ8

2پادشاهان13:24ـ17
2تواریخ10:36

2پادشاهان1:25ـ21
2تواریخ17:36ـ20

رخــداد
اوخانهخداراغارتکردوقسمتیازخزائنآن

رابهیغمابرد.

به دادن رشوه برای را خدا خانه ثروت و خزائن
وسیله این به تا داشت بر سوریه، پادشاه بنهدد،

بتواندبنهددراباخودمتحدسازد.

خانهخداراغارتکرد.بعدًابهطرفخانهخدادوید
اماناگهاندیدکهسلطنتشریرانهاشبهپایانخود

رسیدهاست.

به ازخانهخدابرداشتو اشیاءمقدسرا طالو
حزائیل،پادشاهسوریه،دادتابهآنوسیلهاورااز

حملهبهیهودابازدارد.

واردخانهخداشدوطال،نقره،وجامهایطالرابر
داشتتاباامصیامعاملهبهمثلکند.

نقره،طال،ووسایلمتعددیراازخانهخدابرداشت
تابتواندباجکافیبرایپادشاهآشوربفرستدوخشم

اورافرونشاند.

طالی روکش و داشت بر را خدا خانه نقره تمام
آشور، پادشاه سنحاریب، به تا  کندَ را آن درهای
بدهدوبهآنوسیلهحملهاوبهیهودارامنتفیسازد.

بتهارادرخانهخدابرپاکرد.

نبوکدنصرطیتهاجماولودومخودبهیهودابه
خانهخداحملهبرد.درتهاجمسومش،خانهخدارا

نابودکردوهمهخزائنآنرابهیغمابرد.



مسئولجمعآوری كه سپاه فرماندة معاون پادشاه، مشاور پنج یهودا، سپاه
سربازبودهمراهباشصتنفردیگركهدرشهرماندهبودند،20همةاینهارا
نبوزرادانبهربلهدرسرزمینحماتنزدپادشاهبابلبرد.21پادشاهبابلدر

آنجاهمهراكشت.
بهاینترتیبیهوداازسرزمینخودتبعیدشد.

رهبرانیهودابعدازسقوطاروشلیم
بعنوان بابلجدلیا)پسراخیقامونوهشافان(را نبوكدنصر،پادشاه 22سپس
حاكمیهودابرمردمیكههنوزدرآنسرزمینباقیماندهبودند،گماشت.
23وقتیفرماندهانوسربازانیهودیكهتسلیمنشدهبودند،شنیدندكهپادشاه
بابلجدلیاراحاكمتعیینكردهاست،درمصفهبهجدلیاملحقشدند.این
فرماندهانعبارتبودنداز:اسماعیلپسرنتنیا،یوحنانپسرقاری،سرایاپسر
تنحومتنطوفاتیویازنیاپسرمعكاتی.24جدلیابرایآنهاقسمخوردوگفت:
»الزمنیستازفرماندهانبابلیبترسید.باخیالراحتدراینسرزمینزندگی

كنید.اگرپادشاهبابلراخدمتكنیدناراحتینخواهیدداشت.«
25ولیدرماههفتمهمانسالاسماعیل)پسرنتنیاونوةالیشمع(كهازاعضای
خاندانسلطنتیبود،بادهنفردیگربهمصفهرفتوجدلیاوهمدستانیهودی
وبابلیاوراكشت.26بعدازآنتماممردمیهودا،ازكوچکتابزرگ،همراه

فرماندهانبهمصرفراركردندتاازچنگبابلیهادرامانباشند.
27وقتیاویلمرودکپادشاهبابلشد،یهویاكین،پادشاهیهودارااززندان
آزادساختواینمصادفبودبابیستوهفتمینروزازماهدوازدهمسیو
هفتمینسالاسارتیهویاكین.28اویلمرودکبایهویاكینبهمهربانیرفتار
كردومقامیبهاودادكهباالترازمقامتمامپادشاهانیبودكهبهبابلتبعید
شدهبودند.29پسلباسزندانیاوراعوضكردواجازهدادتاآخرعمرش
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21:25یهودانیزماننداسرائیلنسبتبهخداعهدشکنی
میکرد.ازاینرو،خداهمانطورکههشداردادهبود،
اجازهدادتایهودانابودوبهاسارتبردهشود)تثنیه28(.
اورشلیم،درکتابمراثی ازمشاهدهویرانی ارمیا اندوه

ثبتشدهاست.
امید نشانمیدهدکهآخرین ماجرا این  22:25ـ30
بین از خود سرزمین گرفتن پس باز برای اسرائیل
رفت،زیراحتیچریکهایشورشیاسرائیلنیزمتواری
بینرفت، از یهوداکاماًل زمینی بودند.حکومت شده
دانیــال و حزقیال چون افرادی پیشگوییهای با اما

پادشاهی میتوانست خدا بودند، اسیر نیز ایشان که
زنده تبعیدیها از بسیاری قلب در را خود روحانی

نگاهدارد.
27:25اویلمرودکپادشاه،پسرنبوکدنصر،درسال
583ق.م.،یعنی24سالبعدازشروعاسارتیهودیان،
یهویاکین با مهربانی با او شد. بابل امپراطوری پادشاه
برسرسفرهاش اواجازهدادکه به رفتارکرد،وحتی
بنشیند)29:25(.اویلمرودکبعدهادرتوطئهبرادرزنش
نرَگلشراصرکشتهشدوهمینشخصبرتختپادشاهی

نشست.



برسرسفرةپادشاهبنشیندوغذابخورد.30تاروزیكهیهویاكینزندهبود،
هرروزمبلغیازطرفپادشاهبهاوپرداختمیشد.
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شدن برده آسمان به با پادشاهان دوم کتاب  30:25
ایلیاشروعمیشود،سرنوشتیکهدرانتظارکسانیاست
کهازخداپیرویمیکنند.اماکتاببااسارتخفتبار
مردمیهوداوبردگیایشاندرسرزمینهایبیگانهپایان

میپذیرد،کهسرانجامقصورازپیرویخدااست.
که رخدادی از است تصویری پادشاهان دوم کتاب
زمانیاتفاقمیافتدکهمابههرچیزیبهغیرازخدا
ویرانگر پیمانهای که زمانی میدهیم، اهمیت بیشتر
و راستی به نسبت ما وجدان که زمانی میبندیم،
زمانی و میدهد، دست از را خود حساسیت ناراستی

کهدیگرقادربهتشخیصارادهخدابرایزندگیخود
مردم مانند کنیم، سقوط است ممکن نیز ما نیستیم.
باقی اماوعدههایخدابهقوتخود یهوداواسرائیل،
که کند ماکمک به تا است حاضر همیشه او است.
نو از را زندگی و شویم آزاد خود اشتباهات همه از
در که است چیزی همان درست این و کنیم. شروع
را گناهانخود مردم وقتی میافتد. اتفاق عزرا کتاب
میپذیرند،خداآمادهوحاضراستکهبهآنهاکمک
کندتابهسرزمینخودبازگردندوهمهچیزراازنو

آغازکنند.
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