
 

ِارميا
 

   از ميالد در تاريخ قبل 580و 625 سالهای   بين  زندگی خود و وقايعی آه  شرح  به  آتاب ِارميای نبی در اين
 .  يافت توان  و نبوتهای ارميا را می  بسياری از تعاليم  آتاب ندر اي. پردازد ، می  داده  يهودا رخ سرزمين

 و   جوان دارد آه ورزد و اظهار می  می گزيند، ارميا امتناع  برمی  خداوند ارميا را برای رسالت هنگامی آه
   اين  به. با وی خواهد بود و وی را ياری خواهد آرد دهد آه  می  او اطمينان اما خداوند به.   است تجربه بی

   اسرائيل  قوم دارد به  می  از خداوند دريافت آند و پيامهايی را آه  می  خود را شروع  ارميا رسالت ترتيب
   اشاره  آنان  گناهان پردازند، زيرا او به  دشمنی می پسندند و با او به  پيامها را نمی  اين اما مردم. آند بازگو می

 يهودا هشدار   مردم  پيامها خداوند به در اين. های شرور خود بازگردند از راه  خواهد آه  می آند و از آنان می
 . آند  را مجازات فرستد تا آنان  می  شمال  لشكری از سرزمين دهد آه می

   دارد، اما در آن  اختصاص  يهودا و ساير اقوام  مردم  مجازات  شرح  به  آتاب  بزرگی از اين هرچند بخش
 شهر   اين آنگاه«:  خوانيم می 33   در باب  آرد، چنانكه  نيز مشاهده  اورشليم  اميدبخشء از آينده آثاری  توان می
   مردمء همه!  آنند های دنيا مرا تمجيد و تكريم  قوم  خواهد شد تمام  خواهد بود و باعث  شادی و افتخار منء مايه
 ». خواهند لرزيد اهند ديد و از ترس آرد، خو  خواهم  قومم  در حق  و لطفی را آه  احسان جهان

   خدا به  آه استی  پيامهاي  شامل  آتاب اين
  از آاهنانی ارميا يك. پسر حلقيا داد ِارميا
. بود)   بنيامين  در سرزمين واقع ( شهر عناتوت

پسر ( يوشيا   سلطنت  سيزدهم ، در سال  پيام نخستين2
ی پيامها3.  شد  يهودا، بر ارميا نازل ، پادشاه) آمون
) پسر يوشيا (  يهوياقيم لطنت سء نيز در دورهی ديگر

، بر )پسر يوشيا(صدقيا ی  پادشاه  سال تا يازدهمين
   اورشليم  بود آه  سال  همين  پنجم درماه.  شد او نازل

 .شهر اسير و تبعيد شدندی  درآمد و اهال  تصرف به
 

  ارميا دعوت
   در رحم  از آنكه پيش«:  فرمود  من خداوند به5و4

   از اينكه پيش.   آردم تو را انتخاب بگيری   شكل مادرت
 تا   آردم  و تعيين  بگشايی، تو را برگزيدم  جهان  به چشم

 ». باشی آور من  پيام  جهان  مردم در ميان
   ساخته  آار از من خداوندا، اين«:   گفتم اما من6

 »!  هستم تجربه ی و ب  سن آمی  جوان من!  نيست
  آهی  هر جاي  به نچو!  مگو چنين«: خداوند فرمود7

،   تو بگويم  به  و هر چه رفتی ، خواه تو را بفرستم
   با تو هستم ، زيرا من  نترس از مردم8.  گفتی خواه

 ». آنم ی م و از تو محافظت

  آالمک اين«:   گذارد و گفت  بر لبهايم  دست آنگاه9
 تو  از امروز رسالت10!   گذاشتم خود را در دهانت

ها هشدار  ها و حكومت  قوم تو بايد به! شود یآغاز م
   آن  را ريشه از ايشانی  برخ  من آهی و بگويی ده

ديگر را پا برجا ی  برد و برخ  خواهم ، از بين آرده
 ». آرد  خواهم ، تقويت  داشته نگاه

 
 دو رؤيا

 »ی؟بين ی م چه!   آن ارميا، نگاه«:  فرمود سپس11
 »!  بادام از درختی ا شاخه«:  گفتم

  مراقب   آه  معناست  بدان و اين!   است چنين«: فرمود12
 ».* شود ، انجام ام  گفته  بود تا هر آنچه خواهم

  حاال چه«:  پرسيد بار ديگر خداوند از من13
 »ی؟بين یم

  شمالی  از سو  آه  جوش  آب ديگک ي«:   دادم جواب
 ».ريزد ی فرو م  سرزمين بر اين

ی  اهال  بر تمام شمالی سواز ی  باليی،آر«: فرمود14
   سپاهيان من15.  خواهد شد  نازل  سرزمين اين

                                                 
 شبيه يکديگر »بادام« و »اقب بودنمر«های  در عبری واژه   *

 .هستند
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   اورشليم  خواند تا به را فرا خواهمی شمالی ها مملكت
شهر ی ها خود را آنار دروازهی  فرمانرواي  تخت آمده

ی  و ساير شهرها آنی  حصارهاء برپا دارند و همه
   من  قوم  مجازات اينست16. يهودا را تسخير آنند

  ، خدايان گفتهک آنها مرا تر!   شرارتهايشان بسبب
 خود  آهی پرستند و در برابر بتهاي یديگر را م

 .آنند ی م اند، سجده ساخته
  گويم ی م  من  آه  شو و آنچه ، برخيز و آماده حال«17
  آنم یمی  آار  و گرنه از آنها مترس.  بگو  ايشان به
امروز تو 18 !ی شو اسان و هر  در برابر آنها آشفته آه

ی حصاردار و ستونی  شهر را دربرابر آنها همچون
 تا دربرابر  سازم ی م ، مقاوم برنجينی  و ديوار آهنين
   در برابر پادشاهانی، بايست  سرزمين  افراد اين تمام

  آنها با تو به19.   مردمء  و همه ، آاهنان يهودا، بزرگان
 نخواهند  از پيشی ، اما آار ستيز برخواهند خاست

ی  و تو را رهاي ، خداوند، با تو هستم  من برد، چون
 ». داد خواهم

 
  خدا  به  نسبت اسرائيلی توجه یب

 و فرمود   گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
   آه  بگويم اورشليمی  اهال  و به بروم  آه
،  آورم ی ياد م ها را به گذشته«: فرمايد یخداوند م

 روزها   در آن!ی بود  عروس  تازه را آهی زمان
 چقدر !ی باش  مورد پسند من آهی  بود چقدر مشتاق
و ک خشی در بيابانهای  حت!یداشت ی م مرا دوست

، تو در  اسرائيلی ا3. یآمد ی م  نيز همراهم سوزان
 .ی بود  فرزند من  و نخستين  من  مقدس  روزها قوم آن

،   آرده محكومرساند او را  ی تو آزار م بهی اگر آس
 . ساختم ی گرفتار م سختی  بالي به
 آندند؟   دل  شما از من ، چرا پدران  اسرائيل ای قوم«5و4

 رو   از من  آه  آردم  ايشان  آوتاهی در حق چه
پرستی رو   بت ، به  شده برگرداندند و دچار حماقت

   آه  بودم  من  اين  آردند آه گويا فراموش6آوردند؟ 
، در بيابانهای خشک و   داده ز مصر نجات را ا ايشان
، و از سرزمينهای خطرناک پر   آردم  هدايت سوزان

 از  زارهای مرگبار عبور دادم  و از شوره از گودال
 عبور   حتی آسی از آن مكانهای غيرمسكونی آه

 تا از   سرزمينی حاصلخيز آوردم و آنها را به7آند  نمی
 آنجا  وند؛ اما ايشان برخوردار ش  آن  و برآات محصول
   شرارت  مرا به  و فساد آشيدند و ميراث  گناه را به
 نبودند،   در فكر من  هم حتی آاهنانشان8.  ساختند آلوده

   ايشان  اعتنايی نكردند، حكام  من  نيز به و داورانشان
 را پرستيدند   بعل  برخاستند و انبيای آنها بت برضد من

 . آردند  تلف بيهودهو عمر خود را با آارهای 
 

  خود  خدا از قوم شكايت
حتی در سالهای !  آنم  می  شما را محكوم  من بنابراين«9

   خواهم های شما را نيز محكوم  و نوه ، فرزندان آينده
 !آرد

ببينيد آيا !  آنيد  نگاه اطرافی  سرزمينها به«11و10
 را با   خدايانشان بيابيد آهی قومی توانيد در جاي یم
   خدايانشان  باشند با اينكه  آرده  عوض  تازه دايانخ

 در   قبرس  جزيره را بهی آسان! واقعًا خدا نيستند
 بفرستيد و ببينيد  قيدار در شرقی  صحرا  و به غرب

؟   است  داده رخی  غريب  اتفاق  چنين آيا در آنجا تا بحال
 بود  شان ی سربلند  موجب آهی  از خداي  من اما قوم
! اند  رفته جان یبی  بتها ، بدنبال  شده دانروگر

 خود  ، به  شده زده حيرتی  آار آسمانها از چنين12
: اند  دو خطا شده  مرتكب  من زيرا قوم13؛ لرزند یم

ک  تر  هستم  حيات  آبء  چشمه ، مراآه  اينكه اول
ی خود حوضهايی اند و برا  رفته  اينكه اند و دوم نموده
   را در خود نگه تواند آب ی نم آهاند   ساخته شكسته
 »!دارد

 
   اسرائيل  قوم  خيانت نتيجه

   شده ، برای بندگی و غالمی انتخاب  اسرائيل مگر قوم14
 شود؟  می  جای دور برده ، به  اسير گشته  اينگونه آه
ی  بسو  غران  مانند شيران  نيرومند شمال سپاهيان15

،   ساخته را ويران   در حرآتند تا آن  اسرائيل سرزمين
.  آنند يكسانک  را بسوزانند و با خا شهرهايش

، از  مصر نيز برضد او برخاستهی نيروها16
آيند تا  یم»  تحفنيس«و »  ممفيس«خود ی شهرها
ی ا17.  بكوبند  را درهم  اسرائيل  و قدرت عظمت
بر تو ی  بالي  چنين آهی  شد ، تو خود باعث اورشليم
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 تو  خواست ی م خداوند، خدايتی  وقت  شود، چون نازل
 !یآردی آند، از او سرپيچی را راهنماي

از اتحاد «: فرمايد ی م قادر متعالی خداوند، خدا19و18
   و گناه  شرارتی؟ا بردهی  نفع با مصر و آشور چه

  آنگاه.  خواهد آرد  و مجازات ، تو را تنبيه خودت
 او  بهی احترام یاز خدا و بی  سرپيچ ديد آهی خواه
 مرا از   يوغ از مدتها پيش20! داردی  بد  سرانجام چه

 خود را با   و الفت انسی ها  رشتهی، باز آرد گردنت
ی  سرپيچ از منی شرم ی ب و با آمالی  بريد من
و ی  زانو زد  و زير هر درخت هر تپهی  روی؛آرد
 .ی شد سرگرمی پرست  بت به
، با  ارمبكی  نهال  تو را همچون خواستم یمی وقت«21

   شد آه  چه پس.   آردم  بذر را انتخاب ، بهترين دقت
 خود   آه با هر چه22ی؟  شد مصرف یفاسد و بی نهال

ی ا  شده آلودهی  گناه به. شدی نخواهک  پای،را بشوي
   در نظرم  تو هميشه ؛ گناه  است  محال شدنشک  پا آه

   منحرف آهی بگويی توان ی م چگونه23. خواهد ماند
  قرار آه ی شتر ب مادهی  ای؟ا  نپرستيده و بتی ا دهنش

  دشتهای سرزمينت ء  همه  بهی،گرد ی م  جفت بدنبال
   نما و به  را مالحظه  و خطاهای خويش  آن نگاه

 گورخری  تو مثل24!   آن  اعتراف  هولناآت گناهان
آشاند و آسی   می  بيابان  او را به  شهوتش هستی آه

 تو را  هر گورخر نری آه.  را بگيردتواند جلو او نمی
  آورد، چون  می  زحمتی تو را بدست هيچ بخواهد بی

  چرا از اينهمه25! اندازی  می  را در آغوشش خودت
تو  داری؟  برنمی  در پی بتها دست  آننده دوندگی خسته

  من.   برگردم توانم ، ديگر نمی نه: گويی  می در جواب
   دل  و ديگر قادر به ام شده   بتهای بيگانه  اين عاشق
 .  نيستم آندن

 
   است  در انتظار اسرائيل مجازات

گرفتار ی  دزد  در حال آهی  مانند دزد  من قوم«27و26
،   خواهد شد؛ پادشاهان  و شرمگين شود، خجل یم

 دچار   وضع  همين  و انبياء نيز به ، آاهنان بزرگان
را ی د و بت را پدر خو  تراشيده چوب. خواهند گرديد

ی خوانند؛ ول ی، مادر خود م  شده  ساخته  از سنگ آه
  شوند نزد من ی گرفتار م  و مصيبت در زحمتی وقت

ی بگذاريد بتهاي28!   دهم آنند تا نجاتشان ی م  و ناله آه
  ، شما را نجات  مصيبت ايد، در زمان  خود ساخته آه

!  داريد يهودا بتی  تعداد شهرها  به شما آه! دهند
ی  ياغ  شما همه  نياوريد، چون  پناه  من ديگر به29

  چهی ، ول ام  آرده  شما را تنبيه فرزندان30. هستيد
ی  شير همچون!  نكردند  خود را اصالح ، چون فايده
مرا ی  انبيا آشد، شما هم ی شكار خود را م آه

 .ايد آشته
  در آيا من:  فرا دهيد  گوش  من  آالم ، به  من ای قوم«31
 مانند  ؟ آيا برای ايشان ام انصافی آرده  بی اسرائيل  بنی حق

   من  چرا قوم ؟ پس ام  تاريک و پربال بوده يک زمين
، ديگر   خدا رها شديم  از دست سرانجام: گويند می
 !  باشيم  خدايی سروآار داشته  با چنين خواهيم نمی

 را از ياد  زيور آالتشی ا  دوشيزه  است آيا ممكن«32
   لباسی، عروس  دارد تازه ببرد؟ آيا امكان

   من ، قوم  حال  آند؟ با اين  را فراموش اش یعروس
گرانبها ی  گنج  همچون  برايشان  مرا آه سالهاست

 !اند  آرده ، فراموش ام بوده
  خود جلبی  را بسو  فاسقان چقدر ماهرانه«33
وانند ت ی م  هم  بدآاره  زنان ترين با سابقهی حت! آنيد یم

   فقيران  خون  به لباستان34! بياموزندی از شما چيزهاي
  سرقتی  برا  آنها را نه  آه  است  آغشته گناه یب

  با اينحال35! ايد  آشته جهت ی ب ، بلكه اموالتان
 خدا   آه ايم نكردهی  و آار گناهيم یما ب: گوييد یم

ی  م  مجازات  شما را بشدت اما من!  شود خشمگين
 ! گناهيم یب: گوييد ی م چون،  آنم

  همانگونه گرديد، اما  جديد می پيمانان  هم  بدنبال مدام«36
 شما   آشور شما را رها آرد، مصر نيز آمكی به آه

 باز خواهيد  از آنجا نيز نااميد و سرافكنده37. نخواهد آرد
   تكيه  ايشان  شما به  خداوند آسانی را آه ، چون گشت
،  های ايشان  آمک ؛ باوجود تمام  است آنيد طرد آرده می

 ». نخواهيد برد  آاری از پيش باز هم
 

  خيانتكار اسرائيل
  خود را زنی اگر مرد«: فرمايد یخداوند م
 مرد   برود شوهر آند، آن  بدهد و زن طالق
 ديگر  بگيرد، چونی  همسر  او را به نبايد دوباره
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ک ند مرا ترتو، هر چی ول.   است  شده عفت یفاسد و ب
 از تو   باوجود اينی، ورزيد  خيانت  من و بهی آرد
  آيا در سراسر اين2. ی باز گرد  نزد من  آه خواهم یم

ی خود، يعنی  با زنا شود آه یپيدا می  جاي سرزمين
   مانند فاحشهی؟ باش  نكرده  را آلوده  بتها، آن پرستش

  ل مث  درستی،نشين ی م  انتظار فاسق  به بر سر راه
تو با . نشيند ی رهگذر م  در آمين  آه نشين  باديه عرب
ی برا3! یا  آرده  را آلوده آور خود زمين شرمی آارها
 ی، بهار  باران بارد و نه ی رگبار م  نه  آه  است همين
 و حيا را از خود  شرمی روسپک  تو مانند ي چون

پدر، ی  ا:یگوي ی م  من  به با اينحال5و4 .یا دور آرده
 تا ابد   پسی؛ا  داشته تو مرا دوستی  آودآ  زماناز

و هر ی گوي ی را م اين! ماندی  نخواه  خشمگين بر من
 ».یده ی م  برآيد، انجام  از دستت آهی آار زشت

   من ، خداوند به پادشاهی  يوشيا  سلطنت در زمان6
 :فرمود

  زنک  ي آند؟ مثل ی م  خيانتكار چه اسرائيلی بين یم«
  خود را در اختيار مردانی  در هر فرصت  آه هرزه

 و زير  هر تپهی  رو  هم دهد، اسرائيل یديگر قرار م
  آردم ی فكر م من7. پرستد ی م  سبز، بت هر درخت

   و بار ديگر از آن  باز خواهد گشت نزد منی روز
 ء  پيشه خواهر خيانت.  نشد  خواهد شد، اما چنين من

.  را ديد اسرائيلی مدايی ها ی ياغيگر او، يهودا هم
  وفا را طالق ی ب  اسرائيل  من  يهودا ديد آه با اينكه8

   به ، تن آردهک او نيز مرا ترک ، نترسيد و اين ام داده
او 9.   است رفتهی پرست بتی  و بسو دادهی گر یروسپ
  ، زمين را پرستيدهی و چوبی سنگی بتهای پرواي یبا ب

 در نظر او   گناهان اين  اينحال ازد؛ باس ی م را آلوده
   خواهر خائن يهودا، اين10. آند ی م  جلوه اهميت یب

ی  ظاهر اش ، توبه  بازگشت  نزد من نيز آهی هنگام
وفا  ی ب  اسرائيل  گناه در واقع11.   قلب  از صميم بود نه

 »!  است خائنی  يهودا سبكتر از گناه
   اسرائيل  و به  بروم  آه  گفت  من  خداوند به همچنين12

   برگرد، چون ، نزد من  گناهكار من ای قوم«:  بگويم
   و تا ابد از تو خشمگين  و دلسوزم  با گذشت من
   به  نسبت بپذير آه!   اقرار آن  گناهانت به13.  مانم نمی

 بتها در  ای و با پرستش خداوند، خدای خود ياغی شده

   آه  آن ای؛ اعتراف  زنا گشته زير هر درختی، مرتكب
 خطاآار،  ای فرزندان14. نخواستی مرا پيروی آنی

 و   شما هستم  صاحب  من  باز گرديد، چون بسوی من
   سرزمين  باشيد بار ديگر به شما را در هر جا آه

  گمارم و رهبرانی بر شما می15  گردانم  باز می اسرائيل
، شما   و حكمت  باشند تا از روی فهم  مورد پسند من آه

 »!ری آنندرا رهب
 شما از  وقتی بار ديگر سرزمين«: فرمايد خداوند می16

 را   گذشته  دوران  پر شود، ديگر حسرت جمعيت
 عهد خداوند در   صندوق نخواهيد خورد، دورانی آه

 روزها ياد نخواهد   بود؛ ديگر آسی از آن اختيارتان
.  نخواهد شد  ساخته  عهد خداوند دوباره آرد و صندوق

   سلطنت محل «  به  شهر اورشليم  زمان در آن17
   قومها در آنجا به مشهور خواهد شد و تمام» خداوند

حضور خداوند خواهند آمد و ديگر سرآشی نخواهند 
در 18.   نخواهند رفت  خواستهای ناپاآشان نمود و بدنبال

   از تبعيد شمال  با هم  اهالی يهودا و اسرائيل  هنگام آن
   اجدادشان  به  من مينی خواهند آمد آه سرز ، به بازگشته

 .  دادم  ارث به
؛ در نظر   شوم  ساآن  در اينجا با فرزندانم  بودم مايل«19

 در دنيا   حاصلخيز را آه  سرزمين  اين داشتم
صدا » پدر« مرا  ؛ انتظار داشتم  شما بدهم ، به همتاست بی

ی  رو  بار ديگر از من  آه آردم  فكر نمی آنيد و هيچ
 دور   آرديد و از من  خيانت  من اما شما به20بگردانيد؛ 

وفايی   بی شما مانند زن.  بستيد  دل  بتهای بيگانه ، به شده
 ». باشد  را ترک آرده  شوهرش هستيد آه

  اين شود؛  می  و زاری شنيده ها صدای گريه از آوه21
 و   از خدا روی گردانده  آه  است اسرائيل  بنی صدای گريه
 نزد   و سرآش  ناخلف ای فرزندان22! اند  شده سرگردان

 .ايمانی شفا دهد خدا بازگرديد تا شما را از بی
 تو خداوند،  ، چون آييم  می  آه البته«: گويند  می ايشان

ها و  پرستی بر باالی تپه ما از بت23. خدای ما هستی
   آارها بيهوده ؛ اين ايم  شده ها خسته عياشی بر روی آوه

 خداوند، خدای ما   تنها در پناه اسرائيل ؛ بنی ستا
 خود  از آودآی با چشمان24.  يابد تواند نجات می
   شده آور بتها باعث  پيروی شرم  چگونه  آه ايم ديده
!  شوند  ما تلف  قوم  و دختران ها، پسران ها و رمه گله
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 خداوند،   به  از آودآی نسبت  پدرانمان  ما و هم هم25
 او را پيروی   و دستورات ايم  آرده  گناه نخدايما
!   شويم  غرق مان  بگذار در شرمساری ؛ پس ايم ننموده

 »!بگذار رسوايی، ما را فرا گيرد
 

   توبه  به دعوت
  ، اگر نزد من ای اسرائيل«: فرمايد خداوند می

  پرستی برداری و به  از بت بازگردی و دست
را خدای خود بدانی و با اگر تنها م2 وفادار بمانی،  من

 ء  همه  و راستی و درستی زندگی آنی، آنگاه انصاف
 خواهند آمد و از   تو بسوی من  با ديدن قومهای جهان

 ». افتخار خواهند نمود  من ، به  يافته  برآت من
: فرمايد ی م  چنين يهودا و اورشليمی  اهال خداوند به3
 را   خوب خم بزنيد، و ت  را شخم زميِن سخِت دلتان«

 و وجود خود را از هر  دل4.  خارها نكاريد در ميان
   شما را بسبب  من  خشم  آتش  بزداييد، و گرنه آاليش
نخواهد ی  خواهد سوزاند و آس  گناهانتان تمام

 . آند  را خاموش  آن توانست
 

  يهودا  به حمله
 صدا   يهودا به  سرزمين شيپورها را در تمام«5

ی  اهال بلند فرياد برآوريد و بهی ابا صد! درآوريد
ی  شهرها  به ، بگوييد آه  آرده  اعالن يهودا و اورشليم

 را با   اورشليم راه6!  ببرند  و حصاردار پناه امن
!  ننماييد فرار آنيد و درنگ!  آنيد  مشخص عالمت
 بر شما  شمالی ازسوی مهلكی  بال و ويران  من چون
از ی  قومها مانند شيرء ندهنابود آن7. آرد   خواهم نازل
 شما در  سرزمينی ، بسو  آمده  خود بيرون گاهی مخف

  از سكنهی  و خال  خراب شهرهايتان!   است حرآت
ی  و زار  بپوشيد و گريه  ماتم  لباس پس8. خواهد شد

   نيافته  خداوند هنوز آاهش  خشم آنيد، زيرا شدت
  از ترس   و بزرگان  پادشاه  روز، دل در آن9.  است

 خواهند   متحير و انبياء پريشان ، آاهنان فرو ريخته
 ».شد
! اند  خورده  تو گفتی فريب  از آنچه خداوندا، مردم(10

ی  و سالمت  آرامشء  وعده اورشليمی  اهال  تو به چون

 قرار  ايشانی  شمشير بر گلو  اآنون  آنكه  حالی،داد
 !)  است گرفته

 بر  سوزانی ، باد  بيابان خداوند از  زمان در آن12و11
  زدودنی  برا ماليمی  باد  خواهد فرستاد نه ايشان
   ترتيب  اين به. شديدی  طوفان ، بلكه خرمنک خاشا

!   آن نگاه13. آند ی م  خود را اعالم  قوم خداوند هالآت
او ی ها آيد؛ عرابه یما می  مانند ابر بسو دشمن
ی وا. تيزروتر   از عقاب  گردبادند و اسبهايش همچون

 ! ايم  شده  غارت بر ما، چون
 پاک   دلهای خود را از شرارت ای اهالی اورشليم14

خواهيد افكار ناپاک را   آی می تا به!  يابيد آنيد تا نجات
تا »  دان« از شهر  قاصدان15 داريد؟   نگاه در دلتان
   شما را اعالم  جا مصيبت ، همه» افرايم « آوهستان

   ملتها هشدار دهند و به آيند تا به ها میآن16. آنند می
آيد و   دور می  از سرزمين  دشمن  بگويند آه اورشليم
 .آورد  برمی  شهرهای يهودا غريو جنگ عليه

،   آشاورزان  آه همانگونه«: فرمايد خداوند می17
   شهر اورشليم  هم آنند، دشمن  می ای را احاطه مزرعه

   برضد من  من وم خواهد آرد، زيرا ق را محاصره
 رفتار و ء  باليا نتيجه ای يهودا، اين18. اند  آرده شورش

 و   است  تو بسيار تلخ ؛ مجازات آارهای خود تو است
 ».  است  فرو رفته  شمشيری در قلبت همچون

 
  قومشی  ارميا برا اندوه

   بيتاب  و دلم  را فرا گرفته فرسا وجودم طاقتی درد19
  ، چون  بمانم  و آرام  ساآت توانم یديگر نم!   است شده
   طنين  در گوشم  و فرياد جنگ شيپور دشمنی صدا
رسد تا  یم فرای خرابی از پی خراب20.   است افكنده

ک ، در ي ناگهان.  آند ويرانی  ما را بكل سرزمين
شوند و  ی م ها غارت  خيمه ، تمام  زدن  بهم چشم
   تا به  وضع اين21. گردند ی م  تبديل  ويرانه ها به خانه
 و   جنگ بايد خروشی  آ آشد؟ تا به ی م طولی آ

 ؟  را بشنوم شيپور جنگی صدا
   من  قوم آهی تا وقت«: فرمايد ی م خداوند در جواب22

خواهند مرا  ی نم  ايشان چون!  بمانند در حماقتشان
ی بدی  و احمقند؛ برا نادانی ها  بچه آنها مثل. بشناسند
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   هيچ آردنی در خوبی استادند، ول بسيار  آردن
 ».ندارندی استعداد

  به!  بود  جا ويران ؛ همه  نظر انداختم  زمين به23
ها   آوه به24!  و تار بود  تيره  هم ؛ آن  آردم  نگاه آسمان

  ها از جا آنده لرزيدند و تپه ی خود م ؛ به نظر آردم
  هبود و نی  آدم  نه  و ديدم  آردم نگاه25. شدند یم

 . بودند  گريخته  همهی؛ا پرنده
 شهرها از حضور   و تمام  گرديده ، بيابان بوستان26

خداوند 27.  بود  شده  او خراب  خشم خداوند و شدت
 .  است  يهودا را صادر آرده دستور ويرانی سرزمين

ی  بكل  سرزمين اين«: فرمايد ی، خداوند م  همه با اين
. خواهد ماندی باقی  آوچك  نخواهد شد و گروه ويران

  ، تمام ام  صادر آرده  بر ضد قومم آهی  فرمان بسبب28
 خواهند   و آسمانها سياه  دنيا عزا خواهند گرفت مردم
 را   و آن ام  آرده  خود را اعالمء  اراده منی ول. پوشيد

   و از آن ام  خود را گرفته  داد؛ تصميم تغيير نخواهم
 ».  گشت بر نخواهم

 و   سواران هرها از صدای نزديک شدناهالی ش29
  ها پنهان ای در بيشه عده.  فرار خواهند آرد آمانداران

شهرها از .  ها خواهند گريخت  آوه خواهند شد و برخی به
ای 30.  فرار خواهند آرد  از ترس ، مردم  خالی شده سكنه
پوشی و خود   فاخر می ای چرا ديگر لباس  شده  غارت آه

آشی؟   می  سرمه  چشمانت آرايی و به  می را با جواهرات
 از تو   يارانت بری، چون  سودی نمی ها هيچ  تالش از اين
 . را دارند  و قصد جانت برگشته

ی  برا آهی  زنء  رسيد مانند ناله  گوشم بهی فرياد31
 زير   آه  است  من  قومء  و ناله  آه اين. زايد ی بار م اولين

   التماس  و دست  افتاده  خود، از نفس دشمنانی پا
 !  است دراز آرده

 
   اورشليم گناه

را   های اورشليم  آوچه تمام«: فرمايد خداوند می
 جا را  همه. ها بايستيد بر سر چهارراه. بگرديد

  اگر بتوانيد حتی يک شخص!  جستجو آنيد خوب
   شهر را از بين  اين  و درستكار پيدا آنيد، من باانصاف
 »!خورند  می  قسم  من  نام  حتی به  قوم اين2! د بر نخواهم

  و آنی ده ی م چيز اهميتک  ي خداوند، تو بهی ا3
 را  ايشانی آردی تو سع.  استی و درستی راست

 را   اما آنها نخواستند؛ هر چند ايشانی، آن اصالح
خود را از ی رو!  نكردند احساسی دردی  ولی،زد

 . آنند خواهند توبه یاند و نم تر آرده  سخت  هم سنگ
ی  انتظار  چه  فقير و نادان از اشخاص«:   گفتم آنگاه4
ی خدا چيزی ها و فرمانها ؟ آنها از راه شود داشت یم
 او را  توانند دستورات ی چطور م پس! فهمند ینم

 و با   رفته  ايشان  نزد رهبران بنابراين5؟  آنند اطاعت
ی ها  راه شد، زيرا آنها آنها وارد گفتگو خواهم

   آه ديدمی ول» .دانند ی او را م خداوند و دستورات
   او سر به  و عليه خدا برگشتهی  از پيرو  هم ايشان
 .اند  برداشته طغيان

   ايشان  جان  به  جنگلء درندهی  شيرها  دليل  همين به6
 خواهند   حمله  ايشان  به بيابانی خواهند افتاد، گرگها

 خواهند   آمين  شهرهايشان آرد و پلنگها در اطراف
 آنند؛  پاره  برود، پاره  بيرون  را آه آرد تا هر آس
ی  و بارها از خدا رو  از حد گذشته زيرا گناهانشان

 .اند برگردانده
 شما را  توانم ی م ديگر چگونه«: گويد یخداوند م7

اند و  گفتهک  مرا تر فرزندانتانی  حت ؟ چون ببخشم
 آنها  بهک  خورا من. پرستند ی م  خدا نيست  را آه آنچه
ی  زناآار تشكر، غرقی بجای  تا سير بشوند، ول دادم

آنها 8.  آردند ها تلف  خود را با فاحشه شدند و وقت
 ء  ماده جفتی  برا هستند آهی  سير و سرحال  اسبان مثل

ی  آارها اينی آيا برا9. آشند ی م  خود شيههء همسايه
  انتقامی  قوم  آيا نبايد از چنين؟  نكنم شان آور تنبيه شرم
   هجوم هايشان  تاآستان  به دشمنانی  ا پس10؟  بگيرم

. نابود نكنيدی بكلی ول!  آنيد ببريد و خرابشان
 خداوند   از آن  آنيد، چون  را قطع هايشان شاخه
 ».نيستند

 
 هشدار خداوند

   يهودا به  و مردم  اسرائيل مردم«: فرمايد خداوند می11
 و   مرا انكار آرده ايشان12اند؛   بزرگی آرده خيانت  من
 باليی بر سر ما  هيچ! خدا با ما آاری ندارد: اند گفته

انبياء، 13!   جنگ  قحطی خواهد شد و نه نه! نخواهد آمد
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   خدا در دهان های تو خالی هستند و آالم همگی طبل
   ما را از آن ؛ باليی آه  نيست هيچيک از ايشان

 »! خواهد آمد ند، بر سر خودشانترسان می
:  فرمود  چنين  من  به  رو خداوند قادر متعال از اين14
 خود را در   آالم  من  آه  است  سخنان برای اينگونه«

 را   قوم  و اين سازم  می  تو ای ارميا، مانند آتش دهان
 ». را بسوزاند  تا ايشان گردانم  می همانند هيزم

 قومی را از  ، من اسرائيل ای بنی«: فرمايد خداوند می15
 فرستاد، قومی نيرومند و   برضد تو خواهم دور دست

 آنها  آمانداران16. فهمی  را نمی  زبانشان قديمی را آه
. آشند  می  ترحم  بدون  جنگجويانی نيرومندند آه همه

 را   فرزندانت ، نان  آرده  تو را غارت آنها خرمن17
های گاو، انگور و  ند و رمههای گوسف خواهند برد؛ گله
 را  ، شهرهای حصاردارت  يغما برده انجير تو را به

.  خواهند آرد  و امانند، تاراج آنی در امن  می  خيال آه
   نخواهم  باز شما را بكلی از ميان  هم  زمان اما در آن18
 .برد

چرا خداوند ما : ارميا بپرسندی  اگر از تو ا پس«19
همانطور :  بگو آند؟ در پاسخ یم باليا  را دچار اين

 خود   آرديد و در سرزمين  شما خدا را فراموش آه
   بيگانگان  ترتيب  همان  را پرستيديد، به  بيگانه خدايان

 و   خدمت  شما نيست  از آن آهی را در سرزمين
 ».خواهيد آردی بردگ

   قوم يهودا و بهی  اهال  به فرمايد آه یخداوند م20
 : نماييد  اعالم ن چني اسرائيل

ی  داريد، ول  چشم  آه فهم ی و ب  نادان قومی ا«21
 را  شنويد، اين ینمی  داريد، ول بينيد؛ گوش ینم

در   بگذاريد؟ آيا نبايد  احترام  من آيا نبايد به22: بشنويد
   شن  آه  را فرا گيرد؟ من  وجودتان ، ترس حضور من
؛  قرار دادم حد درياها ی،جاودانی  قانون را بعنوان
   به  برآورند و امواجشان  درياها خروش اگر چه
 »!توانند بگذرند ی حد نم  آيند، از اين تالطم

 و  سرآشی  دل  من قوم«: فرمايد یخداوند م24و23
ک  و مرا تر شدهی  ياغ ايشان. گر دارند طغيان
اند، هر   نداشته  مرا نگه  حرمت اند، و هيچگاه گفته

 عطا   ايشان  در بهار و پاييز به را  باران چند من
ی  را برا  محصول  و برداشت  آشت ، و فصل آردم

   برآات  اين  آه  است همينی برا25.   نمودم  تعيين آنان
   اين  را از تمام ، ايشان ؛ گناه ام  گرفته نيكو را از ايشان
 .  است  آرده بخششها محروم

   دارند آه بدآاری وجود  اشخاص  من  قوم در ميان«26
گذارند،   می  برای شكار آمين  شكارچيانی آه همچون
  همانطور آه27. گذارند  می  دام  برای انسان  هم ايشان

 نيز  آند، ايشان  می  خود را پر از پرنده شكارچی قفس
   و غارتگرانه های فريبكارانه های خود را از نقشه خانه

 قدرتمند و  ون اآن  آه  است  دليل  همين اند، به پرآرده
پوشند و   می خورند و خوب  می خوب28. ثروتمند هستند
   داد يتيمان  به ای ندارد؛ نه  حد و اندازه رفتار بدشان

  بنابراين29. دهند  آنها می  را به  فقيران  حق رسند و نه می
 قومی   آرد و از چنين  خواهم  را مجازات  ايشان من
 !  گرفت  خواهم انتقام

   روی داده  سرزمين  و هولناآی در اين  عجيب اتفاق«30
 نيز  دهند و آاهنان  می انبياء پيامهای دروغين31:  است

   از اين  هم  من نمايند، قوم  می  عمل  ايشانء بنابر گفته
 نابودی شما   چيزی به اما بدانيد آه. اند  راضی وضع
 » خواهيد آرد؟  چه ؛ آنوقت  است نمانده

 
  يم اورشل محاصره

  برای نجات!  فرار آنيد ای اهالی بنيامين
  در شهر تقوع!  فرار آنيد از اورشليم  جانتان

   هكاريم  صدا درآوريد، در بيت شيپور خطر را به
 بال و ويرانی  های خطر را برپا آنيد، چون نشانه

   اورشليم من2! آيد  اينسو می  به عظيمی از سوی شمال
 مانند دختری زيبا و  ی آه آرد شهر را نابود خواهم

   گرداگرد آن  با سپاهيانشان پادشاهان3.   است ظريف
 بخواهند  زد و هر يک در هر آجا آه  خواهند خيمه

. شوند  می  آماده ، برای جنگ ببين4. مستقر خواهند شد
 بعد از ظهر  گيرد و تمام  درمی  ظهر جنگ هنگام
. شود  تاريک می هوا  آه يابد تا شامگاه  می  ادامه بشدت

 و   آنيم  حمله بياييد در تاريكی شب«: گويند  می آنگاه5
 »!  ببريم  را از بين  آاخهايش تمام

 را  درختانش«: فرمايد  می  چنين خداوند قادر متعال6
 شهر  اين.  سنگر بسازيد  اورشليم  در مقابل ببريد و با آن
.   است  بكلی فاسد شده  بشود، چون بايد مجازات
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  آند، از اين  می  فوران ، آب  از چشمه همانطور آه7
 در   و ستم فرياد ظلم! جهد  می  بيرون  شرارت شهر هم
بيماری و زخمهای .   است  انداخته  طنين هايش آوچه
 .باشد  می  در برابر ديدگانم  همواره  آن متعفن

   عبرت ها درس ی سخت ، از اين اورشليمی اهالی ا«8
 را  ، سرزمينتان  از شما بيزار شده بگيريد، و گرنه

.  شود  ساآن نتواند در آنی  آرد تا آس  خواهم ويران
،   شده  چيده هايش  خوشه  همه آهی  موي مانند درخت9

   آه خواهد شد آنگونهی چين  نيز خوشه  اسرائيل قوم
 ».نماندی باقی ا خوشه

 
  اسرائيلی ياغيگر

 و   سخنان بهی  آس چه«:   خداوند گفتم  به من10
ی  گوشها  فرا خواهد داد؟ ايشان  گوش منی هشدارها

   تو ايشان آالم. خواهند بشنوند یاند و نم خود را بسته
  خواهند به یسازد و نم ی م  و خشمگين را ناراحت
ی  آارها  اين  تمام بسبب11.  برسد گوششان

 و ديگر  لبريزمی  اله  از خشم  من آورشان شرم
 ».  آنم مل تح توانم ینم

 خود را بر سر   و غضب خشم«:  خداوند فرمود آنگاه
 در  آهی  بر آودآان  ريخت  خواهم اورشليمی اهال

 و  ، بر زن  جوانان آنند، بر مجلس یمی ها باز آوچه
ها و   و خانه زنان12.  شوهرها، و بر سالخوردگان

 خواهد افتاد،   دشمن  دست  به ، همه هايشان مزرعه
.  آرد  خواهم  را تنبيه  سرزمين اينی اهال   من چون

،  ، دروغگو بوده تا بزرگک  از آوچ ايشانی همگ13
  انبياء و آاهنانی باشند، حت ی م  سود نامشروع بدنبال

 پوشانند ی مرا م قومی آنها زخمها14! نيز فريبكارند
  آرامش«: گويند یم.  نيستی  مهم چيز چندانی گوي

آيا 15. وجود نداردی  آرامش درحاليكه» ! برقرار است
 هرگز  ، ايشان اند؟ نه شرمندهی پرست  از بت  من قوم

   ايشان  رو، من از اين! آنند ی و حيا نم  شرم احساس
   آشتگان  در ميان  نمود و ايشان  خواهم را مجازات
 ».خواهند افتاد

بر سر «: فرمايد ی م ، خداوند چنين با وجود اين16
  آهی راهی ، يعن  درست  بپرسيد راهها بايستيد و جاده

؛ شما   است پيمودند، آدام ی م  قديم  در ايام خداشناسان

   آرامش  نماييد تا در وجودتان  را دنبال  راه نيز همان
 را   راه ، ما اين نه«: دهيد ی م شما جوابی ول. بيابيد
 تا  گماشتمی بر شما نگهبانان17» ! آرد نخواهيمی پيرو
  شيپور خطر گوشی  صدا  به دار دهند آه شما هش به

 »! داد  نخواهيم گوش«: شما گفتيدی دهيد، ول
ی ا! قومها بشنويدی ا«: گويد ی خداوند م پس18

!  خواهد آمد  چه  بر سر ايشان  بنگريد آه گواهان
ی  بالي  قوم  بر سر اين من!   بده  گوش زمينی ا19

،   است د خودشانآلو  گناه  خياالتء  ثمره  آورد آه خواهم
 مرا  دهند و دستورات ی نم  گوش  من  آالم  به چون

  دارد آهی ا  فايده  ديگر چه پس20. گذارند یزير پا م
آورند و از  ی بخور م منی  سبا برا از سرزمين
  من. گرانبهای ، عطرها دور دستی سرزمينها

  ؛ ديگر برايم  بپذيرم توانم ی را نم ايشانی هدايا
   قوم  اين  بر سر راه  من بنابراين21. يستندخوشايند ن

 و  ، پسران  داد تا پدران  قرار خواهم لغزندهی سنگها
 .شوندک  بلغزند و هال  و همسايگانشان دوستان

 
  شمالی  از سو حمله

   و قوم  است در حرآتی  لشكر  شمال از سرزمين«22
  ايشان23. اند  با شما برخاسته جنگی برای نيرومند

 هستند و  رحم ی و ب  مسلحند، سنگدل  و نيزه  آمان به
  شوند، صدايشان یخود سوار می بر اسبهای وقت

   با اورشليم جنگی آنها برا!   درياست مانند خروش
 ».اند مهيا شده

،  ايم  خبرها را شنيده اين«: گويند ی م  اورشليم مردم24
  آهی زن  و مانند  شده  لرزان  دستهايمان همينی برا

.   و درديم ، دچار هراس  است  زاييدن در حال
  ها قدم  و يا در جاده  صحرا برويم  به  نداريم جرأت25

 از هر  ترس!   است  ما مسلح  دشمن ، چون بگذاريم
 »!  است سو ما را فرا گرفته

   آن  بر تن  ماتم ، لباس  من ای قوم«: فرمايد خداوند می26
   تنها پسرش  در مرگ آه؛ مانند آسی   عزا بنشين و به
   سربازان ، چون  تلخی سوگواری آن ، به  عزا نشسته به

 . خواهند آورد  بر تو هجوم غارتگر، ناگهان
 تا  ام قرار دادهک  مح  تو را سنگ ارميا، منی ا«27
 را   آردار و رفتار ايشان  پسی؛بزنک  مرا مح قوم
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 و  هشدی آنها آامًال ياغ28. نمای  و ارزياب مشاهده
  ؛ به  است  گرديده  سخت  و آهن  مفرغ  همچون دلشان

   اعمالشان آنند؛ تمام ی م روند، غيبت ی م هر جا آه
  ، سرب آورهی  دما آهنگر با افزودن29.  آلود است گناه

 ناپذيرند، زيرا   تصفيه  من قومی آند، ول ی م را تصفيه
 ء نقره « ايشان30. شوند ی از آنها جدا نم بدآاران
   من  خواهند شد، چون ناميده»  مصرف ی ب ناخالص
 ». ام  آرده ترآشان

 
  خداء  ارميا در خانهء موعظه

 ء  آنار دروازه آه2 ارميا فرمود   خداوند به آنگاه
   گوش  را به  پيام  خداوند بايستد و اينء خانه

 در   آسانی آه  يهودا، ای تمام ای مردم:  برساند مردم
   خداوند گوش  آالم آنيد، به  می د را عبادتاينجا خداون
   اسرائيل ، خدای قوم خداوند قادر متعال3! فرا دهيد

،   را تغيير داده ها و اعمالتان اگر راه«: فرمايد می
 خود باقی   داد در سرزمين  خواهم  آنيد، اجازه اصالح
   را نخوريد، فكر نكنيد آه  دروغ  سخنان فريب4. بمانيد
   آه  گذاشت  نخواهم  در اينجاست  منء ه خان چون

   درصورتی اجازه  فقط من7و6و5.  شود  ويران اورشليم
 باقی بمانيد در سرزمينی   سرزمين  داد در اين خواهم

 از آردار و رفتار بد   آه ام  داده  پدرانتان  به  جاودانه آه
 رفتار  ، با يكديگر با درستی و انصاف  آشيده دست

آشی نكنيد،   بهره  و غريبان زنان ، بيوه تيمانآنيد، از ي
 برداريد و از پيروی   دست گناهان  بی  خون از ريختن
   شماستء  و لطمه  زيان  باعث  ديگر آه خدايان
 . شويد گردان روی

ايد؛   اميد بسته پايه  و بی  دروغ  سخنان اما شما به«8
  دروغ  شويد، به  می  زنا و قتل آنيد، مرتكب دزدی می9

سوزانيد و   بخور می  بعل خوريد، برای بت  می قسم
   به ای آه  خانه و بعد به10پرستيد،   را می  بيگانه خدايان

ايستيد و   می ، در حضور من  آمده  شده  ناميده  من نام
گرديد و  و باز برمی» !  و امانيم ما در امن«: گوييد می

   نام ای آه مگر خانه11. شويد  می  آارهای زشتتان غرق
 در  ؟ هر آنچه  است  دزدانء مرا بر خود دارد، آشيانه

 . بينم آنيد، می آنجا می

   عبادتگاه  نخستين آهی  شهر  برويد، به  شيلوه به«12
   قومم  گناهان ، و ببينيد بسبب  قرار داشت  در آن من

  آهی  گناهان  تمام بسبب14و13!   آردم  چه ، با آن اسرائيل
   بال را بر سر شما نيز خواهم ايد همان شده  مرتكب
،   گفته  مورد با شما سخن  بارها در اين با اينكه. آورد

   گوش شما نهی ، ول  و شما را فرا خواندم هشدار دادم
   دادم  اجازه  همانطور آه پس.  داديد  جواب آرديد و نه

 داد تا   خواهم  آنند، اجازه  خراب  مرا در شيلوهء خانه
   به  را آه  خانه  اينی،بل.  آنند  را نيز خراب  خانه ينا

   و اين  است  آن  به  اميدتان  و چشم  بوده  من نام
  ، ويران ام  داده  پدرانتان  شما و به  به  را آه سرزمين
شما  *ی افرايم  برادران همانطور آه15 آرد؛  خواهم

 . آرد ، شما را نيز تبعيد خواهم را تبعيد نمودم
 

  قومی نافرمان
خير ی  دعا  قوم اينی ارميا، ديگر برای  تو ا پس«16
   ننما، چون و شفاعتی  و زار آنها گريهی  و برا نكن

ی  شهرها در تمامی بين یمگر نم17.   پذيرفت نخواهم
  ببين18؟ آنند ی م  چه اورشليمی ها يهودا و در آوچه

  آنند، پدرها آتش ی م  جمع ها هيزم چطور بچه
  بتی آنند تا برا ی م افروزند، زنها خمير درست یم
ساير ی  بپزند و برا نانی ها گرده»   آسمان ملكه«

   اين  آنند و به تقديمی نوشيدنی  هدايا خدايانشان
   من  آارها، به آيا اين19!  آورند  خشم  مرا به ترتيب
  ضرر  خودشان  به زند؟ بيشتر از همه ی م لطمه

   من پس20. آنند ی را رسوا م شانرسانند و خود یم
 ی،بل.   ريخت  خود را فرو خواهم  و غضب  خشم آتش
 را   عبادتگاه ، اين  من  و غضب خشمی ها شعله

   و محصوالت ، درختان ، حيوانات ، مردم سوزانده
  نخواهد توانستی  خواهد برد و آس  را از ميان زمين
 »! آند  را خاموش آن
: فرمايد  می ، خدای اسرائيل لخداوند قادر متعا21
 آنهايی را  آنيد چه  می  ذبح هايی را آه  قربانی گوشت«
   آنهايی آه  هستيد، چه  خوردنشان  مجاز به آه

                                                 
منظور حکومت شمالی است که شامل ده سبط قوم اسرائيل    *

 .بود
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  چون22 را بخوريد،  ، همه  است  ممنوع خوردنشان
  ، و با ايشان  آوردم  شما را از مصر بيرون وقتی پدران

   از ايشان  دادم  ايشان  خود را به ، دستورات  گفته سخن
   فرموده  ايشان  به  آنچه بلكه23،   و قربانی نخواستم هديه
   خدای شما باشم  پيروی آنيد تا من از من:  بود  اين بودم

،  گويم  می  من  هر راهی آه  به فقط!   من و شما قوم
.  خير و خوبی باشد  به  چيز برايتان برويد تا همه

  فرا ندادند و توجهی ننمودند، بلكه   گوش ولی ايشان24
 و بهتر   خود رفتند و بجای پيشرفت  دل  هوس بدنبال
 شما   پدران از روزی آه25.  بدتر شد ، وضعشان شدن

 يعنی   امروز، خادمين  آمدند تا به از مصر بيرون
   به ولی نه26.  انبيای خود را هر روز نزد شما فرستادم

 اعتنايی آرديد،   ايشان  به  داديد و نه  گوش سخنانشان
 رفتار   بدتر از پدرانتان  و ياغی شده  سختدل بلكه

 .نموديد
   ايشان  به فرمايم ی م ارميا، هر آنچهی  ا بنابراين«27

   ايشان به!  بدهند  گوش  باش انتظار نداشتهی بگو، ول
  بگو آه28.  نباشی منتظر پاسخی ، ول هشدار بده

 خداوند،  خواهند دستورات ی نم هستند آهی  قوم ايشان
  خواهند درس ی آنند و نم خود را اطاعتی خدا

 و   رفته از بينی و درستی  راست  بگيرند، چون عبرت
 ».آيد ی نم  ميان  به نيز از آنی سخن

 
  هنومی  در واد گناه

، عزاداری  ای اهالی اورشليم«: فرمايد خداوند می29
، دور   تراشيده رم شء  نشانه آنيد؛ موی خود را به

  سرايی آنيد، چون ها برآييد و نوحه بريزيد؛ بر بلندی
  و  و شما را طرد آرده  هستم  از شما خشمگين من

   من اهالی يهودا در برابر چشمان30.  ام ترک نموده
   آورده  منء  خانه اند و بتهای خود را به  ورزيده شرارت

نيز »   هنوم ابن«در وادی 31. اند  ساخته و آنجا را نجس
اند و در آنجا  بنا نموده»  توفت «  نام قربانگاهی به

،   در آتش زنده  خود را برای بتها زنده  و دختران پسران
 امر   نه  و هولناآی آه آنند آار زشت قربانی می

.  بود  گذشته  حتی از خاطرم  و نه  بودم فرموده
جا  آن  ديگر به  روزی خواهد رسيد آه بنابراين32
   آن ، بلكه نخواهند گفت»   هنوم ابن«يا وادی »  توفت«

 اجساد  خواهند ناميد، چون»  وادی آشتارگاه«را 
 خواهند   را در آنجا دفن شدگان شماری از آشته بی

  های قوم و الشه33 جايی باقی نماند؛  آرد، طوری آه
 خواهد شد   بيابان  هوا و حيوانات  خوراک پرندگان من

 آوای  من34.  آنها را براند قی نخواهد ماند آهو آسی با
 و داماد را از   عروسء سرود و شادمانی و هلهله

 نمود   خواهم  قطع های اورشليم شهرهای يهودا و آوچه
 ».  ساخت  خواهم  مبدل  ويرانه  را به  سرزمين و اين

 
  قبرهای ، دشمن در آنوقت«: فرمايد خداوند می
،   يهودا، قبرهای آاهنان  و بزرگان پادشاهان
 را  هايشان ، استخوان  را شكافته  اورشليم انبياء و ساآنان

،   بتهايشان  در مقابل و روی زمين2 خواهد آورد،  بيرون
   خواهد آرد بتهايی آه ، پهن  و ستارگان  و ماه آفتاب

 بود و از آنها پيروی   آنانء  و عالقه مورد پرستش
  آوری و دفن ا ديگر جمع استخوانه آن. آردند می

   بر روی زمين  حيواناتء  مانند فضله نخواهند شد، بلكه
 بمانند،   قوِم فاسد زنده  از اين آسانی آه3. خواهند ماند

 را   مرگ  باشم  آرده  را پراآنده  ايشان  هر جايی آه به
 ». خواهند داد بر زندگی ترجيح

 
   و مكافات گناه

  آهی آس«:   بگويم  چنين مش قو خداوند فرمود تا به4
 را   راه آهی شود؟ آس ی بلند نم افتد، آيا دوباره یم

  پس5؟ گردد ی باز نم  راست  راه رود، آيا به ی م اشتباه
ی ، دچار گمراه اورشليمی ، اهال  من چرا قوم
اند و   چسبيده دروغينی  بتها اند؟ چرا به شدهی هميشگ

آنها ی  گفتگو هب6؟  بازگردند خواهند نزد من ینم
  هيچكس!   نشنيدم  راست حرفک يی ، ول  دادم گوش

  چه«: گويد ی نم ؟ هيچكس  نيست  پشيمان از گناهش
 با  آهی  اسب  مثل بلكه» ؟ ام  شده مرتكبی آار زشت
ی  بسو  با شتاب رود، همه ی م  جنگ  ميدان  به سرعت

  داند چه یمک ل کل7! روند ی م آلودشان گناهی ها راه
  ، پرستو و مرغ  آند؛ همينطور فاخته  آوچ وقت
   آرده  خدا تعيين آهی  در زمان خوار؛ هر سال یماه
   زمان  من قومی گردند؛ ول ی آنها باز مء ، همه است
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  اطالع ی ب  من دانند و از قوانين ی خود را نم بازگشت
 .هستند

 مرا   دانا هستيد و قوانين گوييد آه ی م چگونه«8
اند   شما آنها را تغيير داده  معلمان د، در حاليكهداني یم

ی  معلماِن بظاهر دانا اين9؟ بدهندی ديگری تا معن
 و رسوا  ، شرمنده  تبعيد شده  گناه همينی شما برا

  اينی اند؛ آيا داناي  مرا رد آرده آنها آالم. خواهند شد
   را به ايشانی ها  و مزرعه  زنان بنابراين10؟  است

تا ک  آنها از آوچء  همه  داد؛ چون  خواهم ديگران
 در   نيز فقط انبياء و آاهنانی  طمعكارند؛ حت بزرگ

آنها 11.  آنند  تصاحب  فريب  را به  مردم  مال آنند آه یپ
ی  مهم چيز چندانی پوشانند گوي ی مرا م قومی زخمها
  درحاليكه» !  برقرار است آرامش«: گويند ی؛ م نيست
ی پرست  از بت  من آيا قوم12. اردوجود ندی آرامش
 و حيا   شرم  هرگز احساس ، ايشان اند؟ نه شرمنده

   خواهم  را مجازات  ايشان  رو من از اين! آنند ینم
 خواهند   آشتگان ، در ميان  داده  جان آرد و ايشان

 ».افتاد
   ايشان  زمين  محصول  تمام من«: فرمايد یخداوند م13

 مو  بر درختی ا ؛ ديگر خوشه ت ساخ را نابود خواهم
 نخواهد شد؛ برگها   انجير ديده بر درختی و انجير

، از  ام  داده  ايشان  به هر آنچه! شوند ی م نيز پژمرده
 ».  خواهد رفت ميان

؟  ايم چرا اينجا نشسته«:   خدا خواهند گفت  قوم آنگاه14
؛   و آنجا بميريم  شهرهای حصاردار برويم بياييد به

   نابودی آرده  به  خداوند، خدای ما، ما را محكومزيرا
   او گناه  به  ما نسبت ، چون  تا بنوشيم  زهر داده و جام
،   انتظار آشيديم  و آرامش برای صلح15.  ايم ورزيده

، ولی   شفا و سالمتی بوديم  براه چشم. ولی خبری نشد
 ». گريبانگير ما شد  و اضطراب وحشت

   شنيدهی،، مرز شمال  از دان  دشمن اسبانی صدا16
   را به ، همه  نيرومندشان  اسبان شيههی شود؛ صدا یم

  آيد تا اين ی م  دشمن ؛ چون  است انداخته  لرزه
 . را نابود سازد آنی  و شهرها و اهال سرزمين

 را مانند  دشمنی  نيروها من«: فرمايد یخداوند م17
ی  مارهاي  انداخت  شما خواهم  جان بهی سمی مارها

 آنيد، باز   تالش  آنيد؛ هر چه توانيد افسونشان ی نم آه
 ». ، خواهند آشت شما را گزيده

 
  قومشی  ارميا برا اندوه

!   است  بيتاب  من دل! پذيرد  نمی ، درمان درد من18
   سرزمينء  از هر گوشه  من های قوم ناله!  آنيد گوش19

؟  اوند آجاست خد پس«: پرسند آنها می! شود  می شنيده
 »؟  است  را ترک گفته  ما سرزمينمان آيا پادشاه

 بتها و  چرا با پرستيدن«: دهد ی م خداوند جواب
 »ور آرديد؟  مرا شعله  خود، خشم  غريب خدايان

   محصول  برداشت فصل«: گويند ی م  با اندوه قوم20
  ما هنوز نجاتی ؛ ول  آمد و رفت ؛ تابستان گذشت
 »! ايم نيافته

  ، خونين  قومم  و جراحات  بخاطر صدمات  من دل21
آيا 22.   و حيرانم  زده ، ماتم  و غصه  غم ؛ از شدت است

پيدا ی ؟ آيا در آنجا طبيب نيستی داروي *در جلعاد
 يابد؟ ی شفا نم  من  چرا قوم شود؟ پس ینم
 

  بود و چشمانم  می  آب  مخزن  سر من ای آاش
 و   شب  قومم ان اشک تا برای آشتگء چشمه
   منزلی در بيابان ای آاش2!  آردم  می روز گريه

   آنجا پناه  به  قومم  آردن  و برای فراموش داشتم می
 !اند  زناآار و خائن  همگی ايشان ، چون بردم می

   خم  آمان  خود را مثل زبان«: فرمايد خداوند می3
ند؛  خود را مانند تير رها ساز  دروغ آنند تا سخنان می

آند؛   می  حكومت  بر سرزمينشان بجای راستی، دروغ
آنند و مرا در نظر   می  پيشرفت  ورزيدن در شرارت

 ».ندارند
 اعتماد   برادرتان به!  برحذر باشيد از دوستانتان4

   همه  فريبكارند و دوستان  همه  برادران چون! نكنيد
ی دهد؛ آس ی م  را فريب ، دوست دوست5!  چين سخن
 خود را   زبان  بگويد؛ ايشان  راست  سخن  آه نيست
،   گناهان  بگويد؛ آنها با اين  دروغ اند آه  داده عادت

: فرمايد یخداوند م6! آنند ی م  و فرسوده خود را خسته

                                                 
ای بود واقع در شرق رود اردن که برای  جلعاد منطقه   *

 .اش شهرت داشت گياهان دارويی
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ی زندگی  و فريبكاران  دروغگويان تو در ميان«
 ». بيايند منی خواهند بسو ی نم آهی آن یم
آنها را «: فرمايد  می  چنين تعال خداوند قادر م بنابراين7

 شوند؛ جز   تا تصفيه گدازم  می  آتشء  فلز در آوره مثل
   دروغگوی آنها، مثل زبان8؟   بكنم توانم  می ، چه اين

های خود،  ؛ در حضور همسايه تيری زهرآلود است
   سر، عليه رانند، ولی پشت  می  بر زبان  دوستانه سخنان
 آارها نبايد  آيا بخاطر اين9. دچينن  می  توطئه ايشان
   قومی انتقام ؟ آيا نبايد از چنين  آنم  را تنبيه ايشان
 »؟ بگيرم

های   و چراگاه  سرزمين های سرسبز اين برای آوه10
 و   سوخته  همه ، چون آنم  می  و ماتم گريم  می  آن خرم
  گذرد؛ نه  نمی ای از آن  موجود زنده اند، هيچ  شده ويران
   جانوری؛ همه ای و نه  پرنده ، نه ای هست رمه

 .اند گريخته
   تبديل  خرابه  را به اورشليم«: فرمايد یخداوند م11

يهودا ی  آرد؛ شهرها  شغالها خواهمء  را النه ، آن آرده
 ».  ساخت  خواهم  و ويران از سكنهی را خال

   بيابان  بايد به  سرزمين خداوندا، چرا اين«:  پرسيدم12
   آسی جرأت  شود، بطوری آه  تبديل  و سوزانخشک

تواند   حكيمی می  انسان  عبور نمايد؟ آدام نكند از آن
 را آشكار   آسی اين  چه  را درک آند؟ به  موضوع اين
 » دهد؟  توضيح  مردم ای تا به آرده

 از دستورهايی   من قوم«:  فرمود خداوند در جواب13
   گفته  آنچه  و به پيچی آرده، سر  بودم  داده  ايشان  به آه
، در پی   بجای آن بلكه14 ننمودند،  ، عمل بودم

   تعليم  خود رفتند و طبق  سرآش های دل خواسته
   به  سبب  اين به15.  را پرستيدند ، بتهای بعل اجدادشان

   زهرآلود خواهم  داد و آب  خواهم  خوراک تلخ ايشان
   خودشان  نه مهايی آه قو  را در ميان ايشان16نوشانيد؛ 

؛  ساخت   خواهم شناختند، پراآنده  می  اجدادشان و نه
  شان  تعقيب  را به حتی در آنجا نيز شمشير هالآت

 ». فرستاد تا بكلی نابود شوند خواهم
 

  اورشليمی فرياد استمداد اهال
 روی خواهد   آنچه به«: فرمايد  می خداوند قادر متعال17

 بفرستيد،  خوان  نوحه  زنان  بدنبال هآنگا! داد بينديشيد

   بخواهيد تا با شتاب از ايشان18!  آنها  ماهرترين بدنبال
 از اشک   چشمانتان سرايی آنند آه  نوحه بيايند و آنچنان

های   ناله به19!  جاری گردد  آب هايتان پر شود و از مژه
وای بر ما، «: گويند  می  دهيد آه  گوش اهالی اورشليم

!   رسوا گشتيم وای بر ما، چگونه!   شديم  غارت هچگون
  هايمان  خانه ، چون  را ترک آنيم  سرزمينمان بايد آه
 ».اند  شده  ويران همه

 او   سخنان  دهيد و به  خداوند گوش  آالم  به ای زنان20
   همسايگانتان گری و به  نوحه  دخترانتان به!  آنيد توجه

  ها به  از پنجره  مرگ بحزيرا ش21. عزاداری بياموزيد
ها در  ديگر بچه.   است  خزيده ها و آاخهايتان  خانه داخل
   بر سر گذر جمع آنند و جوانان ها بازی نمی آوچه
 .اند  رفته  از بين  همه شوند، چون نمی

   مثل اجساد مردم«:  بگو  ايشان فرمايد به یخداوند م22
 دروگر،  سر  در پشت  در صحرا و مانند بافه فضله

 . آند  آنها را دفن نخواهد بود آهی خواهد افتاد و آس
   خود افتخار نكند و شخص  حكمت مرد دانا به«23

 خود   ثروت  خود نبالد و ثروتمند به  قوت نيرومند به
  خواهد افتخار آند، به ی م  هر آه بلكه24؛ فخر نكند

ند  خداو داند آه یشناسد و م ی مرا م  افتخار آند آه اين
 بجا   را بر زمين  و عدالت  و انصاف  و رحمت هستم

  و سرور منی  خشنود  موجب آهی  چيزهاي آورم یم
 .باشند یم

 جسمًا   فقط  آسانی را آه  تمام رسد آه زمانی می«25
ها،  يعنی مصری26 آرد،   خواهم اند تنبيه  شده ختنه

   صحرا آه ها، ساآنين ها، موآبی ها، عمونی ادومی
  چون!  يهودا را  هستند، و حتی شما مردم رستپ بت
   و عادت  يک رسم  آنها، فقطء  ختنه  مثل  شما همء ختنه
   نگرديده  ختنه  آلودتان  و وجود گناه ، و دل  و بس است
 ». است

 
  یو خداپرستی پرست بت

  شما  خداوند به آهی  پيام ، به اسرائيل یبنی ا
 : فرا دهيد دهد، گوش یم

 ساير قومها پيروی نكنيد و مانند آنها   و رسم ز راها«2
 و افالک نترسيد و فكر نكنيد   ستارگان از حرآات
رسمها و 3. آنند  می  شما را آنها تعيين سرنوشت
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؛ درختی از   است  و احمقانه های آنها چقدر پوچ راه
سازد،   بتی می  از آن برند و نجار با ابزارش  می جنگل

   وچكش دهند و با ميخ  می  زينتش  نقره با طال و سپس4
  درست5. آنند تا نيفتد  می  محكم  استقرارش آنرا درمحل

  زند و نه  می  حرف  نه  آه مانند مترسكی در جاليز است
 را بردارد و جابجا   آسی بايد آن رود، بلكه  می راه

تواند   می  نه چون!  بتی نترسيد  شما از چنين نمايد، پس
 ». آمكی بكند بزند و نهای  صدمه

 تو   تو وجود ندارد، چون ای خداوند، خدائی مثل6
  ای پادشاِه تمام7!   است  پر قدرت بزرگی و نامت
 ء  تو شايسته  از تو نترسد؟ فقط  آه قومها، آيست

،   حكيمان  تمام  سرزمينها و در بين در تمام! احترامی
پرستند،   می  بت آنانی آه8! شود  نمی همتای تو يافت
توانند   می از بتهای چوبی چه!  و نادانند همگی احمق

 ء  شده  ورقهای آوبيده  ترشيش از سرزمين9بياموزند؟ 
 و  آورند و هنرمندان طال می» اوفاز«، و از  نقره

  آشند؛ سپس  روی بتها می  ماهر، آنها را به زرگران
های آبی و ارغوانی،   هنرمند از پارچه دوزندگان

 .پوشانند دوزند و بر آنها می ی زيبا میلباسها
 تو ی،باش یمی حقيقی خداوندا، تو تنها خدای ول10
   تو تمام  از خشم!یهستی  ابد  و پادشاه زندهی خدا

 تو   غضب  هنگام لرزد، و قومها به ی م زمين
 !سازند ی م گريزند و خود را پنهان یم

  آهی خدايان«: پرستند بگوييد ی م  بت آهی  آسان به11
ی اند از رو نداشتهی  نقش  و زمين  آسمان در خلقت

 ». محو و نابود خواهند شد زمين
، و با   را ساخت  خود زمين اما خدای ما با قدرت12

 را بنياد نهاد و با دانايی خود آسمانها را   جهان حكمتش
   ابرها در آسمان  آه  اوست  فرمان به13. بوجود آورد

   زمين  دور دست برها را از نقاط ا  آه غرند؛ اوست می
فرستد، و باد را  می  آند، باران  ايجاد می آورد، برق برمی

 !آورد  می های خود بيرون از خزانه
آنند چقدر  ی م  سجده هايشان  بت  در مقابل آهی آنان14

 آنها شرمسار و رسوا خواهند شد،  سازندگان! نادانند
 در آنها  و جان   است سازند، دروغين ی م زيرا آنچه

ی وقت! اند  و مسخره ارزش ی بتها ب  اينء همه15.  نيست
   از ميان  هم هايشان  بروند، بت  از بين سازندگانشان

 بتها   اين  مثل يعقوبی اما خدا16.  خواهند رفت
  اسرائيل ی و بن  است  موجودات  همه ، او خالق نيست
   متعال او خداوند قادر باشد؛ نام ی او م  خاص قوم
 . است

 
   الوقوع قريبی ويران

 خود  بريد، اموال ی بسر م  در محاصره شما آهی ا17
زيرا خداوند 18!  شويد  حرآتء  آنيد و آماده را جمع

   بيرون  سرزمين  بار شما را از اين اين«: فرمايد یم
  بر سر شما نازلی  بالي  و چنان  انداخت خواهم
 بدر   سالم  نيز جان اننفرتک يی  حت  نمود آه خواهم
 »!نبريد

، خواهند   يهودا فرياد آرده  روزها مردم در آن19
 شفا  بهی اميد!   است  چقدر عميق هايمان زخم«:  گفت
   مجازات  اين  چون  آنيم بايد تحملی ول!  نيست
  هايمان ؛ بچه  شده  خراب مان  و آاشانه خانه20!  ماست

ر هرگز آنها را اند و ديگ  برده را از آغوشمان
او ک  آم  به  آه نماندهی  باق همی  ديد؛ آس نخواهيم
 .»  را بسازيم مان  خانه دوباره

   و نادان  احمق  اسرائيل  قوم  و رهبران شبانان21
  طلبند؛ از اين ی نم اند و ديگر از خداوند هدايت شده

   مانند گله  خواهند خورد و قومشان رو شكست
ی هياهويک اين22.  خواهند شد  پراآنده سرپرست یب
ی  از سو آهی لشكر بزرگی هياهو! رسد ی م  گوش به

 آند و آنها  يهودا را ويرانی آيد تا شهرها ی م شمال
 ! شغالها سازدء را النه

 
 ارميای دعا

   بر سرنوشت  حاآم  انسان  آه دانم یخداوند، می ا23
ی  مسير زندگ را ندارد آهی  تواناي  و اين خود نيست

   و اصالح خداوندا، ما را تأديب24.  آند خود را تعيين
  وگرنه ،  و غضب  با خشم ، نه با ماليمتی ، ول آن

 خود را بر   و غضب  خشم آتش25.  شويم ینابود م
ی شناسند و از تو پيرو ی تو را نم بريز آهی قومهاي

اند و   برده  را آنها از بين اسرائيل ی بن آنند، چون ینم
 .اند  آرده ويرانی  را بكل رزمين س اين

  عهد خدا شكستن
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  مفاد عهد او  به  فرمود آه  من خداوند به
ی  يهودا و اهال  مردم  و به  فرا دهم گوش

  آهی  آس  بر آن لعنت«:   را برسانم  پيام  اين اورشليم
   به آهی  عهد همان4،  نكند  عهد را اطاعت  اين نكات
   مصر با ايشان  از سرزمين ناجدادتای  رهاي هنگام
   آتش ء آوره آنها همچونی  برا آهی ، از سرزمين بستم
 آنند و   اطاعت  اگر از من  آه  بودم  گفته  ايشان به. بود

 خواهند   من  قوم  دهند، ايشان  انجام گويم ی م هر چه
 عهد را  ، شما اين  حال پس5!  ايشانی  خدا بود و من
 شما   پدران  به آهی ا  وعده نيز به   آنيد و من اطاعت
   شما خواهم را بهی  نمود و سرزمين  وفا خواهم ام داده

  همينی باشد، يعنی  جار  در آن  شير و عسل داد آه
 ». هستيد  در آن  اآنون آهی سرزمين
   را خواهم خداوندا، پيامت«:   خداوند گفتم در پاسخ
 ».رساند

يهودا و در ی ادر شهره«:  خداوند فرمود سپس6
 بگو   مردم به!   آن  مرا اعالم  پيام اورشليمی ها آوچه
.  دهند  را انجام  آنند و آن  توجه  مفاد عهد من  به آه

   آوردم  را از مصر بيرون اجدادشانی زيرا از وقت7
   آه ام  خواسته  تأآيد از ايشان  امروز، بارها به تا به

 نكردند و  اعت اط ايشانی ول8!  آنند مرا اطاعت
 و   اميال  بدنبال  ننمودند، بلكه  من  دستورات بهی توجه

   با اين ايشان. خود رفتندک  و ناپا سرآشی ها خواسته
ی  تنبيهات  تمام آار عهد مرا زير پا گذاشتند، بنابراين

 اجرا   بود، در حقشان  عهد ذآر شده  در آن را آه
 ». آردم

   عليه ی يهودا و اورشليماهال«:  فرمود  من خداوند به9
   پدرانشان  گناهان آنها به10. اند  آرده  طغيان من

  زنند؛ ايشان  سر باز می  من اند و از اطاعت بازگشته
   اهالی يهودا و هم هم. اند پرستی رفته بسوی بت
 ،  بودم  بسته  با پدرانشان  عهدی را آه* اسرائيل
 فرستاد   خواهم ن باليی بر ايشا  چنان پس11. اند شكسته

 و   التماس  بدر ببرند و هر چه  سالم  نتوانند جان آه
.  داد  نخواهم  گوش  دعايشان  آنند، به تقاضای ترحم

   به  بتهايی آه  به  اورشليم  اهالی يهودا و ساآنين آنگاه12

                                                 
 .اسرائيل است منظور حکومتهای جنوبی وشمالی بنی   *

 خواهند برد، ولی بتها  آردند، پناه  می آنها قربانی تقديم
 باليا رهايی   را از اين يشان ا هرگز نخواهند توانست

   بت  تعداد شهرهايتان  يهودا، شما به ای مردم13. دهند
،  ، قربانگاه های اورشليم  تعداد آوچه داريد و به

   بعل  روی آنها برای بت آوری آه قربانگاههای شرم
 !سوزانيد بخور می

   و نزد من  دعا مكن  قوم ای ارميا، ديگر برای اين«14
   مصيبت  در زمان  من  منما، چون  شفاعت نبرای ايشا

   نخواهم  گوش  دعايشان  رسيد و به  داد آنها نخواهم به
   منء  خانه  ندارند به  ديگر حق  من  محبوب قوم15. داد

   آيا قول اند؛ پس  شده پرست  و بت آنها خائن! وارد شوند
ا  ر تواند گناهشان  قربانی در آنجا، می وفاداری و تقديم

 خرمی و شادی ببخشد؟   ايشان پاک آند و بار ديگر به
های   زيتوِن سرسبز، پر از ميوه  مانند درخت  من قوم16

،   است  و خرد شده  شكسته  و زيبا بود؛ اما اآنون خوب
   را بر ايشان  دشمنان  خشم های سوزان  شعله  من چون

 و  ل اسرائي  آه ، خداوند قادر متعال من17.  ام فروآورده
 بال  ، اينک بر ايشان  بودم يهودا را مانند نهالی آاشته

 و  هايشان  با بدآاری  ايشان ؛ چرا آه آنم  می نازل
 ».اند  ساخته  مرا خشمگين  بخور برای بعل سوزاندن

 
  ارميا  عليه دسيسه

   عليه  دشمنانم آهی هاي  خداوند، مرا از دسيسه آنگاه18
ی آزار ی بء  مانند بره من19!   ساخت چيدند، آگاه ی م من
 و   نبودم  بدگمان آس  هيچ برند، به ی م ذبحی  برا آه

در ! خواهند مرا بكشند ی م  آه آردم یهرگز فكر نم
 مرد را  بياييد اين«: گفتند ی يكديگر م  آنها به آهی حال

.  بروند  از بين  پيامهايش  و هم  خودش  تا هم بكشيم
 روزگار محو ء  او از صفحه  نام تا بياييد او را بكشيم

 »!شود
 افكار و  ، به داور عادلی ، ا خداوند قادر متعالی ا20

،   بستان  بنگر و داد مرا از ايشان ايشانی ها انگيزه
   انتقام  از ايشان  آه  خود ببينم  چشمان  به خواهم یم
 .یگير یم

   آه عناتوتی اهال«:  فرمود خداوند در جواب22و21
 خواهند  مجازاتی اند، همگ  تو را آشيده قتل ء نقشه
 و   نكن  خداوند نبوت  نام به«: گويند ی تو م آنها به. شد
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 را   ايشان  من بنابراين» ! آشيم ی تو را م گرنه
   آشته  در جنگ جوانانشان!  آرد  خواهم مجازات

  جانی  از گرسنگ  و دخترانشان خواهند شد و پسران
   مكافات  زمان عناتوتی اهالی برا23. خواهند داد

  نفر همک  فرا رسد، ي  زمان  آن  و چون  شده تعيين
 »! بدر نخواهد برد  سالم جان

 
 ارميا با خداوندی گفتگو

   من  هستی آه ای خداوند، تو عادلتر از آن
   بدانم خواهم ؛ اما می  آنم  و جدل تو بحث با

 در  درست نا  موفقند؟ چرا اشخاص  چرا بدآاران آه
   ريشه  را مانند درختی آه تو ايشان2 و آسايشند؟  رفاه
   زبان به. سازی  می آورد، آامياب  می دواند و ميوه می

!   از تو دور است آنند، اما دلهايشان تو را شكر می
. شناسی  می  آگاهی و مرا خوب  من  تو از دل  آنكه حال3

 و   بكشان رگاه آشتا  گوسفند به  را مثل خداوندا، ايشان
 !  برسان  سزای اعمالشان به
 و رفتار   اعمال  بسبب  سرزمين بايد اينی  آ تا به4

   گناهان  بعلت  صحرا هم گياهانی  گيرد؟ حت آنها ماتم
   از بين  و پرندگان  و حيوانات شدهک آنها خش

خدا ما را «: گويند ی م  ايشان اند؛ با اينحال رفته
 »! نخواهد آرد مجازات

ی  عاد  مردم  مرا به اگر پيام«: خداوند فرمود5
   را به  آن  چگونه  پسی، شد  خسته و اينهمهی رساند
  رساند؟ اگر در زمينی  خواه  و بزرگان پادشاه
ی  در جنگلهای،لغز یو می بايستی توان ی نم صاف
 و  برادرانی حت6؟ آردی  خواه  چه  اردن انبوه

   توطئه ستند و برايت تو ه ، عليه  خودتء خانواده
   آنند، به  صحبت  با تو دوستانه  اگر چه پس! اند چيده

 ». را باور منما  و سخنانشان آنها اعتماد نكن
 

   خداوند بخاطر قومش اندوه
 و   را ترک گفته اسرائيل  بنی من«:  خداوند فرمود آنگاه7

 خود را  عزيزان!  ام  خود را طرد آردهء  برگزيده قوم
   بر من  مانند شير جنگل  من قوم8.  ام  آرده  دشمن تسليم
 . ام  بيزار شده  نيز از ايشان  من اند، پس غريده

 از هر   آه استی  رنگارنگء  همانند پرنده  من قوم«9
؛   است قرار گرفتهی  وحش  مرغانء  مورد حمله طرف
   اين  را نيز فرا خوانيد تا به  درنده  حيوانات پس

 !وندند بپي ضيافت
اند   آرده  را غارت ، تاآستانم  بيگانه بسياری از حكام«10

  آنها سرزمين. اند  نموده  مرا پايمال  محبوب و سرزمين
  بلی، آن11. اند  آرده  خشک تبديل  بيابان حاصلخيز مرا به

   گوشم  به  از آن های ماتم اند؛ اينک ناله  ساخته را ويران
.  ندارد  توجه  و آسی بدان  شده  جا ويران رسد؛ همه می

   را غارت  و آنار سرزمين  گوشهء  همه مهاجمين12
 تا فرد  ام  را فرستاده  شمشير و جنگ آنند، زيرا من می

 نخواهد   در امان  را هالک سازد، و هيچكس فرد قوم
  اند؛ زحمت اند، ولی خار درو آرده  آاشته گندم13. بود

؛   است  نشده دشاناند، ولی چيزی عاي بسيار آشيده
   و به  است  رفته  از بين ، محصولشان  من  خشم ازشدت

 ». شرمسارند  همه  علت اين
 

   اسرائيل  همسايگان  خدا بهء وعده
   آه  اسرائيل  شرور قوم  همسايگانء خداوند درباره14

ی اند سرزمين  قرار داده  او را مورد تهاجم سرزمين
 را  ايشان«: فرمايد ی م چنين   است  او داده  خدا به آه

،  راند  خواهم  بيرون مانند يهودا از سرزمينشان
 نمود   خواهم ، بار ديگر بر آنها ترحم بعد از آنی ول15

   خود باز خواهم  و مملكت  زمين را بهک و هر ي
   قوم  و رسم ، راه پرست بتی  قومها اگر اين16. گرداند

   راه  من  قوم  قبًال به  آه همانگونه( بياموزند  مرا خوب
 مرا  بعلی ، و بجا) بودند  را آموخته  بعل و روش

   آامياب  شده  من  جزو قوم خود بدانند، آنگاهی خدا
   نخواهد مرا اطاعت آهی اما هر قوم17. خواهند شد

   خواهم ، از بين  آرده  آن ريشهی نمايد، او را بكل
 .  خداوند است  آالم اين» .برد

 
  ید آتانآمربن

 برو و يک آمربند«:  فرمود  من خداوند به
 را   ببند، ولی آن  آمرت آتانی بخر و به

.   بستم  آمرم  و به  آمربندی خريدم پس2» .نشوی
 برو   آنار رود فرات به«4:   گفت  من  خداوند به سپس3

12
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» .  آن ای پنهان  صخره  آمربند را در شكاف و آن
   بود، پنهانش داوند فرموده خ  و همانطور آه رفتم5

 . آردم
   خداوند فرمود آهی،طوالنی  زمان  از گذشت پس6

  من7.   بياورم  و آمربند را از آنار رود فرات بروم
،   بودم  آرده  پنهان آهی  را از جاي  و آن  رفتم هم

   و ديگر به  است  پوسيده  آه ديدمی ؛ ول  آوردم بيرون
 !خورد ینمی  درد هيچ

 غرور   من  گونه  همين به«:  خداوند فرمود آنگاه9و8
   و از بين پوسانم ی را م  يهودا و شهر اورشليم مملكت

   از من  اطاعت  خواهان  بدآار آه  قوم اين10.  برم یم
رود و  یخود مک ناپای ها  خواهش  و بدنبال نيست
  ، به  شده  آمربند، پوسيده  اين پرستد، همچون ی م بت
 آمربند را   آه همانگونه11. نخواهد خوردی د در هيچ
 و يهودا   نيز اسرائيل بندند، من ی دور آمر م  به محكم

 ء  باشند و مايه  من  تا قوم  خود بستم  به را محكم
  آنها از منی  گردند؛ ول  من  نام و عزتی سربلند
 ». نكردند اطاعت

 
  شرابک مش

 ء همه «: بگو  ايشان به«:  خداوند فرمود سپس12
  ولی ايشان» . پر خواهد شد مشكهای شما از شراب

   آه دانيم خود می«:   تو خواهند گفت  به درجواب
 تو  پس13» . لبريز خواهد شد  از شراب  همه مشكهايمان

   اين مردم«: فرمايد  خداوند می  بگو آه  ايشان به
   خواهم اند، گيج  شده  مست  را مانند آسانی آه سرزمين

   تا آاهنان  داود است  از خاندان ، از پادشاهی آه تساخ
   را به و ايشان14 را؛   اورشليم  ساآنانء و انبياء و همه

 را، تا   و پسران ، حتی پدران  انداخت  خواهم  هم جان
   چيز مرا از هالک آردن يكديگر را نابود آنند؛ و هيچ

  نه و   ترحم  دلسوزی، نه  نه آنها باز نخواهد داشت
 ». شفقت

 
  هشدار در مورد اسارت

   شويد و گوش  فروتن ، پس  است خداوند امر فرموده15
   از آنكه  نماييد، پيش خداوند، خدای خود را تكريم16! آنيد

   نتوانيد راه  ظلمتی را پديد آورد آه  از آنكه دير شود، قبل

   نوری را آه  از آنكه ها بيابيد؛ پيش خود را بر روی آوه
   تبديل  تاريكی مرگبار و سهمگين آشيديد به نتظار میا

 غرور شما در خفا   نكنيد، بسبب اگر گوش17. نمايد
 خداوند   قوم ، چون  ريخت  و اشک خواهم  گريست خواهم

 .شود  می  برده  اسارت به
 از  آه * بگو  و مادرش  پادشاه به«: خداوند فرمود18

  بنشينند، چونک خا   بيايند و به  پايين  سلطنت تخت
.   است  شده  از سر آنها برداشته پرشكوهشانی تاجها

   است  بسته  يهودا همه جنوبی شهرهای ها دروازه19
   به يهودا همهی  آنها را بگشايد؛ اهال  آه نيستی و آس
 .اند  رفته اسارت

  شمالی  از سو دشمن!   آن  نگاه اورشليمی ا«20
   دست  به آهی  زيبايء  گله  آن آجاست! آيد یتو می بسو

  آهی هنگام21ی؟ آنی  نگهدار  تا از آن تو سپردم
   آنند، چه ، بر تو حكومت  داده  تو را شكست يارانت

  آهی  زن  خواهد داد؟ همچون  تو دست بهی حال
  اگر از خودت22. پيچيدی زايد، از درد بخودخواه یم

   آه دانآيد، ب ی م  بالها بر سرت  چرا اين آهی بپرس
ی  برای؛ا  روز افتاده  اين  به  زيادت  گناهان بسبب
 و   و غارت  تو تجاوز نموده  به  دشمن  آه  است همين

 .  است  آرده پايمالت
 را   پوستش  سياه تواند رنگ یمی حبشک آيا ي«23

آند؟ ک  را پا تواند خالهايش ی م  آند؟ يا پلنگ عوض
 آيا ی،ا  آرده بد عادتی  آارها  حد به  تا اين  آه تو هم

 مرا   چون پس25و24ی؟  بكن آار خوبی توان یم
ی  را پيرو  دروغين  و خدايان  آرده فراموش
  ، همانطور آه آنم ی م  تو را پراآنده  هم  منی،ا نموده
   آن  است سازد؛ اين ی م  را پراآنده صحرا آاه باد

  هنهتو را بر26.  ام  آرده  تعيين  برايت آهی سرنوشت
 تو را  زشتی آارها27.  آرد  رسوا خواهم ساخته
و ی  زناآاری،هوسران ی،، ناپاآ ام ديده
 بر توی وا! ها و آشتزارها  را بر تپه هايت یپرست بت
 »ی؟بمانک ناپای خواه یمی  آ ، تا به اورشليمی ا

  و هالآتی خشكسال

                                                 
 .باشد درش نحوشطا میمنظور يهوياکين پادشاه و ما   *
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  ارميا يهودا بهی  خشكسالء خداوند درباره
 : فرمود چنين

 و  ؛ زندگی و جنب  يهودا عزادار است سرزمين«2
اند  زده  ماتم  همه ؛ مردم  بربسته  از شهرها رخت جوش

. رسد  می  گوش  به  از اورشليم شان  و ناله و صدای آه
   به  آب  خود را برای آوردن  خدمتكاران ثروتمندان3

؛   خشک است ها همه فرستند، اما چاه ها می سر چاه
. گردند  خالی باز می ، دست  سرافكنده نااميد و پس

   نباريده  باران  و غمگينند، چون  مأيوس آشاورزان4
در 5!   است  و ترک خورده ، خشک شده و زمين
  آند، چون  خود رها می  حال  را به اش ، آهو بچه بيابان
های خشک  گورخرها نيز روی تپه6. يابد  نمی علوفه
زنند و   می نفس ، نفس  شغالهای تشنه ايستند و مثل می

آنند،   می  را خسته ، چشمانشان در جستجوی علف
 ».يابند  نمی ولی چيزی برای خوردن

   ما، ما را محكوم  گناهان ای خداوند، اگر چه7
!  خود ما را ياری نما  نام سازند، ولی بخاطر عزت می

.  ايم  آرده  تو گناه  و در حق ايم ما بسيار از تو دور شده
 در تنگنا و گرفتاری  ، ای آسی آه ميد اسرائيلای ا8

 ما   از سرزمين  غريبی آه  مايی، چرا مثلء  دهنده نجات
  ماند، نسبت  شبی نزد ما می شود و مسافری آه رد می

ای؟ آيا   شده  درمانده آيا تو هم9ای؟   گرديده  ما بيگانه به
 آاری از او  ای آه مانند جنگجوی ناتوانی گرديده

 تو   مايی و ما نام ؟ خداوندا، تو در ميان  نيست ساخته
 ای خداوند، ما  ؛ پس  تو هستيم  و قوم را برخود داريم

 !  خود رها مكن  حال را به
شما «: دهد ی م  جواب  چنين  قوم  اين خداوند بهی ول10

   دور شويد و سرگردان  داشتيد از من خود دوست
. مرا بجا آوريد   نكرديد احكام  آوشش گرديد، و هيچ

ی  آارها تمام.  پذيرم ی نيز، ديگر شما را نم  من پس
 شما را   گناهانتان ، بسبب  ياد آورده  را به بدتان

 ». نمود  خواهم مجازات
   آه  نخواه  از من  پس از اين«:   گفت  من خداوند به11
  حتی اگر روزه12.   دهم  و برآت  را ياری نمايم  قوم اين

 و   هديه  رسيد؛ اگر هم  نخواهم  دادشان بگيرند، به
 را با   ايشان ؛ بلكه  پذيرفت قربانی بياورند، نخواهم

 »! آرد  و قحطی و وبا هالک خواهم جنگ

   جنگ  نه گويند آه  می خداوندا، انبيايشان«:   گفتم آنگاه13
 تو حتمًا  گويند آه  می  مردم آنها به!  قحطی شود، نه می
 ».بخشی  پايدار می  و آرامش  صلح  ايشان به
   دروغ  به  من  نام  انبياء به اين«: خداوند فرمود14

  بهی  پيام  و نه ام  آنها را فرستاده  نه آنند؛ من ی م نبوت
  ، بلكه  نيست  من  از جانب آنانی ؛ رؤياها ام  داده ايشان
فريبكار خود با ی  دلها  از سحر و جادو و تخيل آنان

  فريبكار را آهی  انبيا  اين من15. گويند ی م شما سخن
 آرد، زيرا   خواهم آورند مجازات ی م  پيام  من  نام به
   نه گويند آه یآنها م.  ام نگفتهی  سخن  ايشان  به من

 و   را در جنگ  ايشان  پسی، قحط شود نه ی م جنگ
   اين  به  آه  قوم و اين16!   ساخت خواهمک هالی قحط

   آشته  همانگونه دهند، به ی م وشها گ یپيشگوي
  اورشليمی ها  در آوچه خواهند شد و نعشهايشان

ها را  نخواهد ماند تا جنازهی باقی خواهد افتاد و آس
   از بين  و شوهر، دختر و پسر، همه  آند؛ زن دفن

   گناهانشان  آنها را بسبب ، زيرا من خواهند رفت
 . نمود  خواهم مجازات

 و   بران  خود سخن  اندوهء  درباره ن با ايشا پس«17
  استی  جار غمک  اش  و روز از چشمانم شب«: بگو

   تيغ  دم  به  هموطنانم ، چون  و قرار ندارم و آرام
. غلطند ی خود م  در خون زمينی اند و رو افتاده

   به  آه بينم یرا می  آسان ، نعش  صحرا بروم اگر به18
 با   شهر بروم و اگر بهاند؛   شده  شمشير آشته ضرب
ی و بيماری  در اثر گرسنگ  آه شوم یروبرو می آسان

ی  سرزمين  به  آاهنان  انبياء و هم  مرگند؛ هم در حال
 ».اند  شده  برده بيگانه

خداوند، آيا يهودا را ی ا«: گويند ی م  اسرائيل قوم19
 بيزار  اورشليمی  آيا از اهالی؟ا آردهک آامًال تر

ی  درمان  هيچ آهی ا  زده  ما را آنچنان چرای؟ا شده
 ی، بده  شفايمان  آه  نباشد؟ ما منتظر بوديم برايمان

، اما   بوديم  و آرامش  نشد؛ در انتظار صلح چنينی ول
خداوند، ما ی ا20!   ما را فراگرفت  و ترس اضطراب

.  آنيم ی م  اعتراف  اجدادمان  خود و گناه شرارت  به
خداوندا، بخاطر 21.  ايم  آرده ناه تو گ  ما درحقی،بل
  ، جايگاه  و اورشليم  ما را طرد نكن  خودت نام

.  و خوار مساز  را ذليل  پر شكوهت استقرار تخت

14



 18  ارميا
 

 

!   را مشكن  يادآور و آن بهی  با ما بست را آهی عهد
   عطا آند؟ و يا آسمان تواند باران ی م آيا بت22
خداوند، ی  بباراند؟ ا خود بارانی تواند بخود یم

را ی  آارهاي تواند چنين یجز تو می  آس ما، چهی خدا
 تو اميد   رو ما، تنها به  رساند؟ از اين  انجام به

 »! ايم بسته
 

  يهودا  مردم هالآت
موسی  حتی اگر«:  فرمود  من  خداوند به آنگاه

ايستادند و برای   می  در حضور من و سموئيل
.  آردم  نمی  ترحم نمودند، بر ايشان  می  شفاعت م قو اين
اگر از تو 2.  تا بروند  دور آن  را از نظرم  قوم اين

   آنكه  بگو آه  من  آجا بروند، از جانب  به بپرسند آه
   است  محكوم ؛ آنكه ، بسوی مرگ  است  مرگ  به محكوم

   است  محكوم  شود، بسوی شمشير؛ آنكه با شمشير آشته
   به  محكوم قحطی هالک گردد، بسوی قحطی و آنكهبا 

 چهار هالک  من3!  و بردگی  بسوی اسارت اسيری است
 را بكشد؛  شمشير، تا آنان:  فرستاد  خواهم  بر آنان آننده
 را بخورند؛   را بدرند؛ الشخورها، تا آنان ، تا آنان سگان

 . آنند  پاره  را تكه  وحشی، تا آنان حيوانات
   پسر حزقيا، پادشاهی، منس آهی بدی آارها  بسبب«4

   مجازات  چنان  را به  آرد، ايشان يهودا در اورشليم
   دنيا از سرنوشتشان  مردم  رساند آه خواهمی سخت

 ! نمايند وحشت
 شما   حال  به  آسی ديگر دلش ، چه ای اهالی اورشليم«5

آند؟   و زاری می  آسی برای شما گريه سوزد؟ چه می
 بدهد تا   خود زحمت شود به سی حتی حاضر می آ چه

   و از من شما مرا ترک آرده6 را جويا شود؟  احوالتان
  آنم  خود را دراز می  نيز دست  من ايد، پس روگردانده

 شما   به  آردن  ديگر از رحم ، چون تا شما را نابود آنم
، شما را  های شهرهايتان آنار دروازه7!  ام  شده خسته
،   را از شما گرفته فرزندانتان.  آرد خواهم  غربال
   دست خواهيد از گناه نمی  ، چون  ساخت  خواهم نابودتان
 زياد   مانند ريگهای ساحل  زنانتان شمار بيوه8. برداريد

 و   را آشته  جوان  ظهر، مردان  هنگام خواهد شد؛ به
  ؛ آاری خواهم  ساخت  را داغدار خواهم مادرانشان
.  آنها را فرا گيردء  ناگهانی همه حشت و آرد آه

   به باشد از غصه  فرزند می  هفت  صاحب مادری آه9
   آشته  پسرانش  تمام  خواهد افتاد، چون  مرگ حال

  خواهند شد؛ خورشيد زندگی او بزودی غروب
   را زنده هر آه! اوالد و رسوا خواهد شد او بی! آند می

 »! سپرد خواهم شمشير   دم  باشد به باقی مانده
 

  ارميا نزد خداوند شكايت
  آاشی ا!  هستمی  مرد بدبخت  چه آهی وا«:  گفتم10

،  روم ی م  هر جا آه به!  بود  مرا بدنيا نياورده مادرم
   به پولی  آس  به ؛ نه  آنم  و مجادله  مباحثه بايد با همه

، با  ام  گرفته  نزول  به پولی  از آس ، نه ام  داده نزول
 »!آنند ی م  نفرينم  وجود همه ينا

 نيكو خواهد بود؛  ات  آينده  بدان يقين«: خداوند فرمود11
   به  آه  ساخت  را وادار خواهم  دشمن  آه  باش مطمئن
 . آمک نمايد  گرفتاری و بدبختی از تو درخواست هنگام

های آهنی را بشكند،  تواند ميله آسی نمی«13و12
   با مفرغ  را آه* مال سرزمينهای ش  آهن بخصوص
 را نيز   قوم  باشد؛ همينطور سرسختی اين  شده مخلوط

   گناهانشانء  همه  بسبب پس!  بشكند تواند درهم آسی نمی
   را بعنوان  و گنجهايشان ، ثروت  سرزمين  اين در تمام
 داد تا   خواهم اجازه14.  سپرد  خواهم  دشمن  بدست غنيمت

   سرزمينی ببرند آه  به انند برده را م  ايشان دشمنانشان
ور   شعله  من  خشم اند؛ زيرا آتش قبًال هرگز در آنجا نبوده

 »! را خواهد سوزاند ، ايشان شده
بخاطر ی دان یخداوندا، تو م«:   آردم  عرض آنگاه15

 مرا  پس!  شنوم ی و ناسزا م  توهين  اينهمه  آه توست
  مرا از آزار قامانت!  نما  مراقبت  يادآور و از من به

 تا   آنها آنقدر صبور نباش  به  بگير؛ نسبت دهندگانم
   و تحمل  تاب  من  به آنچه16.  شوند مرا بكشند موفق

   منء  گرسنه روحک  خورا  آه  توست دهد، آالم یم
   مرا شاد و خرم  اندوهگين  تو دل ؛ آالم است
ی  افتخار بزرگ ، چه خداوند قادرمتعالی ا. سازد یم

ی در ضيافتها17!   تو را بر خود دارم  نام  آه است
 دستور تو   به  بلكه ام  نكرده  شرآت  خوشگذران مردم

                                                 
باشد که آهن  منظور سرزمينهای مجاور دريای سياه می   *

 .آن از کيفيت مرغوبی برخوردار بود
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 از   ايشان  گناهان  ياد آوردن  از به نشستهی  تنهاي به
؟ چرا  استی  دايم چرا درد من18.  شوم ی لبريز م خشم

يد مرا ناامی خواه یيابند؟ آيا م ی نم  التيام منی زخمها
 »ی؟ باش ، سراب  منء  تشنه جانی و برای آن
   مگو؛ سخنان  بيهوده سخنان«:  داد خداوند جواب19

 گذارد  خواهمی  زمان فقط!   بران  بر زبان سنجيده
   من و تمامًا بهی  بازگرد  نزد من آهی  باش آور من پيام
 آنها بر تو تأثير  آنكهی  بجا  در آنصورتی؛ نماي توآل

.  گذاشتی تو بر آنها تأثير خواهبگذارند، 
  محكمی با ديوارهای  تسخير شهر  آه همانگونه20

 نيز تو را در برابر آنها مانند  ، من ميسر نيست
؛ آنها با تو خواهند   ساخت  خواهم از مفرغی ديوار

   با تو هستم  من جنگيد، اما پيروز نخواهند شد، چون
 تو را   منی،بل21.   دهم ات ی و رهاي  آنم تا از تو دفاع

 و از شر  آشم ی م  بدآار بيرون  اشخاص  اين از چنگ
 ». دهم ی م  نجات  سنگدل  مردم اين

 
  روزگار مصيبت

 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
و ی  آن ازدواجی  مكان تو نبايد در چنين«2
 در اينجا  آهی  آودآان چون3ی،  فرزند شو صاحب
در اثر 4   و مادرانشان  پدران ند همراهبدنيا بياي
  آنها ماتمی برای  خواهند مرد؛ آس آشندهی بيماريها

   نخواهد شد بلكه  دفن هايشان ؛ جنازه نخواهد گرفت
آنها . خواهد ماندی  باق زمينی  بر رو  فضله همچون

 خواهند شد و  آشتهی  و قحط در اثر جنگ
.  خواهند خورد  را الشخورها و جانوران هايشان الشه

 و   و از احسان ام  گرفته  خود را از ايشان  برآت من5
  آنها نهی  تو برا ؛ پس ام  آرده  خود محرومشان رحمت
   چه  سرزمين در اين6 !  آن  گريه  بگير و نه ماتم

ی  خواهند مرد، ول  فقير، همه ثروتمند و چه
آنها ی برای  آس  نخواهد شد؛ نه  دفن هايشان جنازه

   مجروح ايشانی  خود را برا ، نه  خواهد گرفت اتمم
 *، را خواهد تراشيد سرشی  موها خواهد آرد و نه

   با آنها بر سر سفره شان یتسلی برای  آس و نه7

                                                 
 .پرستان بود يکی از رسوم عزاداری بت, تراشيدن موی سر   *

   نيز هيچكس  والدينشان در مرگی ؛ حت خواهد نشست
 !نخواهد آردی  همدرد با ايشان

 جشنهای  ديگر در مهمانيها و  اآنون  تو از هم پس«8
  چون9!  نخور  غذا هم ، و حتی با ايشان  نكن آنها شرآت

   در طول اسرائيل ، خدای بنی ، خداوند قادر متعال من
ها و   خنده  تمام ، به  و در برابر چشمانتان تان زندگی
 جشنهای ء های شاد، و همه  نغمه  همه ها، به خوشی

 . داد  خواهم عروسی پايان
 بازگو آنی،   مردم چيزها را به   اين وقتی تمام«10

 سختی   مجازات چرا خداوند چنين«: خواهند پرسيد
  ؟ مگر تقصيرمان  است برای ما در نظر گرفته

» ؟ ايم  گناهی آرده  چه مان  خداوند، خدای ؟ به چيست
: دهد  می  پاسخ  خداوند چنين  بگو آه  ايشان  به آنگاه11
، از بتها  رک آرده شما مرا ت  پدران  آه  اينست علت«

ولی 12.  نكردند  مرا اطاعت پيروی نمودند و قوانين
شما در پی .  بدآارتر هستيد  هم شما از پدرانتان
خواهيد مرا  رويد و نمی آلود خود می هوسهای گناه
   سرزمين  رو شما را از اين از اين13پيروی آنيد؛ 

  نه هرگز   راند آه  سرزمينی خواهم ، به  انداخته بيرون
توانيد  ؛ در آنجا می  اجدادتان ايد و نه خود شما آنجا بوده

 ديگر بر   هم پرستی بپردازيد و من  بت  روز به شبانه
 ». نمود  نخواهم شما رحم

 
  از تبعيد  بازگشتء وعده

  آيد آه یمی زمان«: فرمايد ی خداوند م با اينحال15و14
يز انگ شگفتی  بخواهند درمورد آارها  هرگاه مردم
   هنگام  مرا به  عجيب  گفتگو آنند، ديگر اعمال من

 از مصر، ذآر نخواهند  اسرائيل ی بن  آوردن بيرون
   من  آه  خواهند گفت  سخن  باره  در اين نمود، بلكه

   و همه  شمال  را از سرزمين اسرائيل ی بن چگونه
، باز   بودم  آنها رانده  را به  ايشان آهی سرزمينهاي

   به آهی  سرزمين  را به  ايشان  منی،بل.  ما آورده
 »! گرداند  باز خواهم ام  داده پدرانشان
  الوقوع  قريب مجازات

 بسيار   ماهيگيران  بدنبال اآنون«: فرمايد یخداوند م16
 در   دريا آه  تا بيايند و شما را از اعماق فرستم یم

 ايد، صيد  آرده  خود را پنهان  من  خشم آنجا از ترس
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 فرستاد   بسيار خواهم  شكارچيان  بدنبال همچنين! آنند
 را در   گوزن  آه گونه تا شما را شكار آنند، همان

ها   صخره را در ميانی ها، و بزآوه ها و تپه آوه
   رفتار شما هستم  مراقب  با دقت من17. آنند یشكار م
؛ هرگز  نيستی  مخف  شما از نظر من  عمل و هيچ

  من18؛  آنيد  پنهان  را از من هانتانتوانيد گنا ینم
،  آنم ی م  آنها شما را دو برابر مجازاتء  همه بسبب
   مرا آلوده انگيز خود، زمين نفرتی  با بتها چون
 ».ايد  پر ساخته  بدتان  را با اعمال ايد و آن آرده

 
 ارميای دعا

   به ، آه  من ، ای پشتيبان  من ای خداوند، ای قوت19
   هستی، قومها از سراسر جهان تی پناهگاهم سخ هنگام

 بودند   ما چقدر نادان پدران«:  ، خواهند گفت نزد تو آمده
آيا 20! آردند  را پيروی می  و دروغين  پوچ  خدايان آه

   بدست تواند برای خود خدا بسازد؟ بتی آه  می انسان
 »!  شود خدا نيست  ساخته انسان

 آنها  خود را بهی واناي و ت قدرت«: گويد یخداوند م21
 فهماند   خواهم  ايشان  به  داد و سرانجام  خواهم نشان
 ».  خداوند هستم  تنها من آه
 

  يهودا  و مجازات گناه
  و  آهنين  شما با قلم  يهودا، گناهان ای قوم«

  تان  بر دلهای سنگی با نوآی از الماس
آاری  ه آند هايتان های قربانگاه  وبرگوشه  شده نوشته
   غافل  از گناه  يک دم جوانانتان3و2.   است شده
 بلند   سبز و روی هر آوه مانند، زير هر درخت نمی
 گنجها و  ، تمام  گناهانتان  بسبب پرستند؛ پس  می بت

 و مجبور4 داد،   خواهم  تاراج  را به هايتان بتخانه
   شما داده  به  ميراث  به  را آه  سرزمين خواهيد شد اين

 را در سرزمينهای دور   ترک آنيد و دشمنانتان بودم
ور   مرا شعله خشم   آتش  بندگی نماييد، چون دست
 ! نخواهد شد  هرگز خاموش ايد، آتشی آه ساخته

 
  گفتار گوناگون

  آند و چشم ی م  تكيه  انسان  به آهی  بر آس لعنت«5
او 6. نمايد ی نم  و بر خداوند توآل  اوست  به اميدش

 و  و سوزانک  خش  در بيابان  آه استی ا  بوته لمث
ی  ديگر  گياه  هيچ آهی رويد، جاي یزارها م در شوره

 ! نخواهد ديد وجود ندارد؛ او هرگز خير و برآت
   دارد و تمام  بر خداوند توآل آهی  آس خوشابحال«7

خواهد ی او مانند درخت8!   بر اوست اميد و اعتمادش
 از هر  هايش  و ريشه  است انه در آنار رودخ بود آه
ترسد  ی از گرما م  نه آهی رسد درخت ی م  آب  به طرف
  ماند و از ميوه ی م  شاداب  برگش!ی از خشكسال و نه

 !ايستد ی باز نم آوردن
؛   فريبكار و شرور نيست  انسان  چيز مانند دل هيچ«9

تنها 10 باشد؟  گذرد آگاه ی م  در آن  از آنچه  آه آيست
   چه  انسان  در دل دانم ی م  خداوند هستم  آه من
 و   آگاهم  انسان  دل  از درون تنها من! گذرد یم

   را مطابق  و هر آس دانم یاو را می ها انگيزه
 . دهم ی جزا م اعمالش

   دست  به  نادرست  را از راه  ثروتش آهی شخص«11
  خود را ازء  النه  آه استی ا آورد، همانند پرنده یم

   اين  آه همانگونه. سازد ی پر م ديگرانی ها جوجه
روند، او نيز  ی م زود او را واگذاردهی ها خيل جوجه
   خواهد داد و سرانجام  را از دست ثروتشی بزود
 ». را خواهد خورد  حماقتش چوب

 
 ارميای دعا

تو ی  و ابد  بلند و باشكوه خداوند، تختی ا13و12
 از  آهی  آسان ، تمام رائيلاميد اسی ا.   ماست پناهگاه

شوند؛ آنها مانند  یتو برگردند، رسوا و شرمسار م
 خداوند  محو خواهند شد، چونک خای روی ها نوشته
. اند آردهک ، تر  است  حيات  آب  چشمه را آه

  تنها توی،مرا شفا بخشی توان یخداوندا، تنها تو م14
   تنها تو را ستايش و منی  ده مرا نجاتی توان یم
 ! آنم یم

ی  هشدارها پس«: گويند ی م  من  با تمسخر به مردم15
 شد؟  چهی گفت ی م  سخن  آنء  درباره  مدام خداوند آه

   چرا انجام خدا هستند، پسی اگر آنها واقعًا از سو
 »شوند؟ ینم
 بر آنها   آه ام  از تو نخواسته  هيچگاه خداوندا، من16

   ايشان آتو هرگز خواستار هالی  آن بال نازل
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تو ی  تنها هشدارها  من آهی دان ی م ؛ تو خوب ام نبوده
خداوندا، مرا ک  اين پس17.  ام  آرده  اعالم  ايشان را به
ی  آسان تمام18! ی تنها توي  اميد من ، چون مكنک تر

  و هراسی  رسواي دهند، به ی مرا آزار م را آه
 . بدار محفوظی مرا از هر باليی گرفتار بساز، ول

   و نابودشان  بال بفرست  دو چندان  بر ايشانی،آر
 ! آن
 

   َسَبت  داشتن نگاه
 ء  و در آنار دروازه  بروم  خداوند فرمود آه آنگاه19
و ) آنند ی عبور م  از آن  پادشاهان آه(»   قوم پسران«

و در 20،   بايستم اورشليمی ها در آنار ساير دروازه
   خداوند چنين  آه يم بگو  مردم  همه  به آنجا خطاب

  ساآنانی  يهودا، ا  و مردم پادشاهانی ا«: فرمايد یم
ها عبور   دروازه  از اين آهی  آسان  و همه اورشليم

:  بمانيد  آنيد تا زنده  هشدار توجه  اين به22و21، آنيد یم
   روز را به  اين  آار آنيد بلكه نبايد در روز سبت

   هم  اجدادتان به. د دهي  اختصاص  و استراحت عبادت
 ندادند و  آنها گوشی ول23،   دستور را دادم همين

   دستور من بهی  با سرسخت  نكردند بلكه اطاعت
 . نشدند نمودند و اصالحی توجه یب

   نماييد و روز سبت  اطاعت ، اگر شما از من حال«24
  آنگاه25،  روز آار نكنيد  بداريد و در اين را مقدس

   پايدار خواهد ماند، و از دودمان ه شما هميش قوم
   سلطنت نفر در اورشليمک  ي داود هميشهی سلطنت

 آباد خواهد ماند و  هميشهی  شهر برا اين. خواهد آرد
ها و   سوار بر عرابه  و حكمرانان  پادشاهان همواره
 و آمد   رفت  مردم  در ميان  و جالل ، با شكوه اسبان

ی  و از شهرها ورشليم ا از اطراف26. خواهند نمود
  و از دشتها و آوهستانها و  بنيامين يهودا و سرزمين

ی ها ی خواهند آمد و قربان  همه  يهودا مردم جنوب
 . خواهند نمود  خداوند تقديم  خانه  به گوناگون

   را به  نكنيد و روز سبت  اطاعت اما اگر از من«27
  ن ندهيد، و اگر در اي  اختصاص  و استراحت عبادت

ها آاال   دروازه ديگر، از اينی  روزها روز همچون
   آتش ها را به  دروازه  اين  شهر وارد آنيد، آنگاه به

 آند و   سرايت هايتان  آاخ  به آهی  آشيد، آتش خواهم

 را  آنی ها  نتواند شعله  ببرد و هيچكس آنها را از بين
 ». آند خاموش

 
 گر ارميا نزد آوزه

 : فرمود  من خداوند به
  برو، و منی گر  آوزه  آارگاه برخيز و به«

   و به برخاستم3» .  گفت  خواهم در آنجا با تو سخن
گر بر سر   آوزه  آه ديدم.  رفتمی گر  آوزه آارگاه
   مشغول آهی ا آوزهی ول4؛   آار است  سرگرم چرخش
 را   آن  در نيامد؛ پس  دلخواهش  شكل  بود، به ساختنش
ی ا  تا آوزه  گذاشت ر آرد و بر چرخ خمي دوباره

 . بسازد  ميلش ديگر مطابق
  ، آيا من اسرائيل ای بنی«6:  خداوند فرمود آنگاه5

گر   آوزه  اين  آه  رفتار آنم  با شما همانگونه توانم نمی
 در   گل ، همچون  در دستهای من  آرد؟ شما هم با گلش
 قصد  آه   نمايم  اعالم هرگاه7. گر هستيد  آوزه دست
اگر 8،   سازم  و ويران  قومی يا مملكتی را منهدم دارم
 آند، از قصد   آشد و توبه  دست  از شرارت  قوم آن

و اگر 9.  آرد  نخواهم  و نابودش شوم  می خود منصرف
 قومی يا مملكتی را قدرتمند و  خواهم  می  آه  آنم اعالم
ا تغيير  خود ر  و روش  راه  قوم اما آن10،   سازم بزرگ
 نكند،   مرا اطاعت  برود و احكام  شرارت ، بدنبال داده
،   در نظر داشتم  نيز نيكويی و برآتی را آه  من آنگاه
 . داد  نخواهم  قوم  آن به
   يهودا و اورشليم  ساآنان  تمام  برو و به حال«11

ک تداری  بالي  ايشان  عليه  من  و بگو آه هشدار بده
 بازگردند و   زشتشان  از راه  است بهتر ؛ پس بينم یم

 . آنند آردار خود را اصالح
 خود را  بيهوده«:  خواهند داد  جواب اما ايشان«12

  یخواهد زندگ ی م  دلمان ما هر طور آه!   مده زحمت
   خواهيم  خود را دنبال  سرآش  آرد و اميال خواهيم
 »!نمود

 
 آنند ی خداوند را رد م ، احكام قوم

  پرستان  بت در ميانی حت«: فرمايد یمخداوند 13
   عمل  من قوم!   است  نداده رخی  چيز  چنين تاآنون
  توان ی نم  را هم  تصورش  آه  شده مرتكبی زشت
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   برف  هرگز بدون لبنانی ها بلند آوهی ها قله14! آرد
 از دور دستها  نيز آهک خنی مانند؛ جويبارها ینم

ی  پايدار به15 .شود ینمک ، هرگز خش استی جار
ی  اعتماد  من  قوم  اعتماد آرد، اما به توان یاينها م
ی  بتها رو  و به نمودهک زيرا آنها مرا تر!  نيست
اند و در   بازگشته هموار قديمی ها اند؛ از راه آورده

 رو  از اين16. زنند ی م  قدم گناهی ها راهه یب
  آن از   هرآس  خواهد شد آه  ويران  چنان سرزمينشان

   سر خود را تكان  نمايد و از تعجب عبور آند، حيرت
  را پراآندهک خای  باد شرق همانطور آه17. دهد
با ی  روياروي  هنگام  خود را به  قوم  هم آند، من یم

   هنگام ؛ و به  ساخت  خواهم  پراآنده دشمنانشان
  نخواهمی  اعتناي  ايشان  به  را برگردانده  رويم مصيبت
 »!نمود

 
  ارميا  عليه توطئه

بياييد خود را از شر ارميا «:  گفتند  قوم آنگاه18
   را به  شريعت  آه داريمی ما خود آاهنان!   آنيم خالص
ی  ما را راهنماي  آه داريمی دهند و حكيمان ی م ما تعليم

   ما اعالم  خدا را به  پيام  آه داريمی نمايند و انبياي یم
؟   ارميا داريمء  موعظه بهی ج احتيا آنند؛ ديگر چه یم

بر او ی  و تهمت  فرا ندهيم  گوش  سخنانش  بياييد به پس
 »! نگويد  تا ديگر بضد ما سخن وارد سازيم

  خداوندا، به«:  ، گفت  ارميا دعا آرده بنابراين19
آيا 20. گويند ی م  چه  منء  درباره ببين!  نما  توجه سخنانم
  آشتنی آنند؟ برای فتالی مرا با بدی ها یبايد خوب

   بارها نزد تو از ايشان  من  آنكه اند حال  گذاشته  دام من
   تو را از ايشان  خشم ام  و آوشيده آردهی طرفدار
 از   خداوندا، بگذار فرزندانشان اما حال21.  برگردانم
 آنها را بريزد؛  بميرند و شمشير خونی گرسنگ
مردها از !  اغديده د  بشوند و مادرانشان  بيوه زنانشان
!  شوند  آشته  در جنگ بميرند و جوانان  یبيمار

   برآنها هجوم  ناگه  به سربازانی بگذار وقت22
!  برخيزد هايشان  از خانه آورند، فرياد و شيون یم

. اند  آنده  چاه اند و برايم  گسترده  دام زيرا بر سر راهم
  آشتنی  برا ايشانی ها  توطئه خداوندا، تو از تمام23
 را از   و گناهشان  آنها را نبخش  پسی؛ آگاه من

   و غضب  خشم  هنگام  را به  دور مدار؛ ايشان نظرت
 »!نماک فرما و در حضور خود هالی خود، داور

 
   شكسته آوزه

   و به ای بخرم  آوزه روزی خداوند فرمود آه
   و آاهنان  قوم  سفيدان  چند نفر از ريش همراه

 ء در نزديكی دروازه»   هنوم ابن« وادی   به هسالخورد
،   آرده  او را اعالم  و در آنجا پيام  بروم گران آوزه

   چنين ، خدای اسرائيل  خداوند قادر متعال  آه بگويم3
  ، به  يهودا و اهالی اورشليم ای پادشاهان«: فرمايد می
 بالی هولناآی بر سر  چنان!  فرا دهيد  گوش  من پيام
   و مبهوت  بشنود مات  هرآس  آورد آه  شهر خواهم اين
 را   مكان  و اين  مرا ترک آرده اسرائيل زيرا بنی4. شود

اند؛   پر ساخته  خويشء آور و شرورانه از آردار شرم
   اين  نه سوزانند بتهايی آه  برای بتها بخور می مردم
.  يهودا  پادشاهان  و نه  پدرانشان ، نه شناخت  می نسل
   رنگين  بيگناه  آودآان  را با خون  محل نها اينآ

،  های بلند ساخته ، قربانگاه  بعل برای بت5. اند آرده
 هرگز   من سوزانند آاری آه  خود را بر آنها می پسران

 ! بود  نيز نگذشته  و حتی از فكرم  بودم امر نفرموده
ی  واد  ديگر اين خواهد رسيد آهی  روز بنابراين«6

ی  واد نخواهند ناميد، بلكه»   هنوم ابن«يا »  تتوف«را 
يهودا و ی جنگی ها  نقشه زيرا من7. » آشتارگاه«

 داد تا   خواهم  اجازه  دشمن  و به  زده  را برهم اورشليم
 بكشند و  و خونک  خا  به  مكان شما را در اين

ی  وحش الشخورها و حيواناتک  خورا هايتان جنازه
   خواهم  ويران ا نيز چنان ر شهراورشليم8. گردد
 و   عبور نمايد، مات  از آنارش  هرآس  آه ساخت
 شهر را   دشمن  داد آه  خواهم اجازه9.  شود مبهوت

 باشند از   مانده  در آن آهی  آند و آسان محاصره
  و  فرزندان  گوشت  خوردن مجبور بهی گرسنگ

 ». شوند دوستانشان
 را در برابر   آوزه ن آ  خداوند مرا فرمود آه آنگاه10

   پيام  آه  بگويم  ايشان و به11   بشكنم  همراهانم چشمان
   آوزه  اين  آه همانگونه«:   است  اين خداوند قادر متعال

   اورشليم ، بدينگونه  تعمير نيست  و ديگر قابل خرد شده
  شدگان تعداد آشته.   خواهند رفت  از بين  هم و اهالی آن
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   دفن ها را در توفت  جنازه هد بود آهبقدری زياد خوا
.  ديگر جايی باقی نماند  آه خواهند آرد، چنان

   خواهم  پر از جنازه  مانند توفت  را هم اورشليم12
 و آاخهای سلطنتی يهودا  های اورشليم خانه13.  ساخت

 و   برای خورشيد و ماه  آن  بر بام را هر جايی آه
  ايای نوشيدنی تقديم و هد  بخور سوزانيده ستارگان
  با اجساد مردگان»  توفت« را مانند   باشند همه آرده
 ».  ساخت  خواهم نجس

 از   خداوند، هنگامی آه  پيام  از اعالم ارميا پس14
   خداوند ايستاد و بهء  خانه ، در حياط بازگشت»  توفت«

  ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال15   آه  گفت  مردم تمام
، بر سر  ام  گفته  بالهايی را آه تمام«: فرمايد  می چنين

 شما   آورد، چون  خواهم  آن  و شهرهای اطراف اورشليم
 ».ايد  سرپيچی آرده  من با سرسختی از آالم

 
  با فشحور منازعه

   ناظران  رئيس ، پسر امير، آه فشحور آاهن
 مرا شنيد،   خداوند بود، وقتی سخنانء خانه

   بااليی بنيامينء مرا بزنند و در آنار دروازهدستور داد 2
آنها 3.  قرار دهند  خداوند بود، در آندهء  نزديک خانه آه
 . داشتند  مرا در آنجا نگه  شب تمام

:   او گفتم آرد، به روز بعد، وقتی فشحور مرا آزاد می
  ؛ او نام  است  آرده  تو را عوض فشحور، خداوند نام«

خداوند تو و 4.   است نهاده»  ت در وحش ساآن«تو را 
.   خواهد ساخت  و وحشت  را دچار هراس دوستانت

. شوند  می  آشته  با شمشير دشمن آنها را خواهی ديد آه
 خواهد آرد   تسليم  بابل  پادشاه خداوند اهالی يهودا را به

 خواهد برد و يا   اسارت  به  بابل  را به  قوم و او اين
،   دشمنان  خواهد داد آه  اجازهخداوند5.  خواهد آشت

قيمتی   و اشياء  ثروت  آنند و تمام  را غارت اورشليم
و 6.  ببرند  بابل  سلطنتی يهودا را به شهر و جواهرات

،   اسير شده ات  اعضای خانواده تو ای فشحور، با تمام
   و در همانجا خواهيد مرد و دفن  خواهيد رفت  بابل به

   برای آنها به  آه  دوستانت  تمام م تو و ه خواهيد شد هم
   و آرام  خوب  اوضاع آردی آه  پيشگويی می دروغ
 »! است

 

  ارميا از خداوندء گله
   آمكم  دادی آه  وعده  من خداوندا، تو به«:   گفتم آنگاه7

   تو را به  آالم  مجبورم ای؛ اما من آنی، ولی مرا فريفته
  من!  نيرومندتری ن از م ، چون  نمايم  اعالم ايشان
   من  به  همه  تا شب  و صبح ام  شده  مردمء مسخره

آميز از   سخنی تشويق ام  نتوانسته  گاه هيچ8. خندند می
 از بدبختی و   هميشه ، بلكه  بگويم  ايشان  تو به جانب
   آه  است برای همين.  ام  آرده  صحبت  و غارت ظلم

 ديگر  از طرف9. دآنن  می  و اهانت اينقدر مرا سرزنش
   تو سخن  و از جانب  آنم  تو را اعالم  آالم اگر نخواهم

ور  ، شعله  آتش  مثل  تو در دلم  آالم ، آنگاه بگويم
سوزاند و   را می  تا مغز استخوانهايم شود آه می
 صدای تهديد آنها  از هر طرف10.   بگيرم  آرام توانم نمی

  گويند آه  می دوستانمحتی . لرزد  می  و بدنم شنوم را می
  آنها منتظرند آه.  خواهند آرد  شكايت  من از دست

   را به شايد او خودش«: گويند  يكديگر می ، و به بيفتم
 ».  بگيريم  از او انتقام توانيم  می  وقت  بيندازد؛ آن دام
 يک مرد جنگی، نيرومند و  ولی خداوند همچون11

   زمين  به  دشمنانم س؛ پ  است  ايستاده توانا، درآنارم
  ايشان.  نخواهند شد  چيره خواهند افتاد و بر من

 برآنها   رسوايی هميشه  خواهند خورد و اين شكست
 .خواهد ماند

 و  عدلی  را از رو  مردم  آه خداوند قادر متعالی ا12
 ی، آگاه و از دلها و افكار ايشانی آزماي ی م انصاف

 داد خود را  ، چون  ببينم ان تو را از ايش بگذار تا انتقام
 . ام نزد تو آورده

 خواند و او  خواهمی خداوند سرود شكرگزاری برا13
   را از دست  آرد، زيرا او مظلومان را تمجيد خواهم

 .دهد یمی  رهاي ظالمان
 

  ارميا يأس
   بر آن لعنت!   بدنيا آمدم آهی  روز  بر آن نفرين14

  آهی  آس  بر آن عنتل15!  مرا زاييد  مادرم آهی روز
   و با اين شدهی  پسر  او صاحب  داد آه  مژده  پدرم به

ی  شهرها  مثل آاشی ا16!   او را شاد ساخت مژده
 آرد، او   زير و رويشان  ترحم  خداوند بدون  آه قديم
 در  جنگی  از صدا  تا شب  نابود شود و صبح هم
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ی ا!  شت مرا نك  تولدم  هنگام زيرا به17،  باشد وحشت
   گور من  مادرم  و رحم مردم ی م  مادرم  در شكم آاش
  اينكهی ؟ آيا تنها برا اصًال چرا بدنيا آمدم18! شد یم

 و عمر   باشم و اندوهی شاهد سختی  زندگ در تمام
 ؟ بسر برمی و رسوايی خود را در شرمسار

 
  صدقيا  درخواست  خدا به پاسخ

از ، دو نفر  پادشاهی صدقيای روز
و ) پسر ملكيا(فشحور ی يعن  درباريان

   فرستاد تا به را نزد من) پسر معسيا ( آاهنی صفنيا
   ما اعالن  به  بابل نبوآدنصر، پادشاه«:  بگويند من

 تا ما   آن تو از خداوند درخواست!   است  داده جنگ
   فرمايد و مانند گذشته آند؛ شايد بر ما لطفی را يار
ی نشين  عقب بوآدنصر را وادار به، ن آردهی ا معجزه
 ».نمايد

   را نزد او بازگرداندم  پادشاه  فرستادگان  من آنگاه4و3
   چنين اسرائيلی  خداوند، خدا بگويند آهی  و تا به
   عليه  در جنگ شما را آهی  سالحها من«: فرمايد یم

  اثر خواهم یبريد ب ی بكار م  و سپاهش  بابل پادشاه
  اند به  آرده  شهر را محاصره  را آه  و ايشان ساخت
 و با   قدرت  خود با تمام من5.  آورد  شهر خواهم قلب

،  جنگيد  شما خواهم  خود عليه  و غضب  خشم نهايت
ی  وبا ، به  و حيوان  شهررا، از انسان  ساآنان و تمام6

 خود  سرانجام7.   آشت ، خواهم مبتال آردهی وحشتناآ
را ی  آنانء  و همه  و شما درباريان يهودا صدقيا، پادشاه

   بدر برده  سالم جانی  از وبا و شمشير و قحط آه
   و لشكريانش  بابل  نبوآدنصر، پادشاه  دست باشند به
 هستند   خونتانء  تشنه آهی  آسان  دست  سپرد، به خواهم
 ». را بكشند همهی  و دلسوز  ترحم تا بدون

:  بگويم   چنين  مردم به   فرمود آه  من  خداوند به سپس8
   زنده ، يكی راه گذارم  روی شما می  پيش اينک دو راه«

 بمانيد تا  يا در اورشليم9!   مرگ  و ديگری راه ماندن
 و قحطی و بيماری هالک شويد، و يا  در اثر جنگ

،   آنندگانتان  محاصره ، خود را به شهر را ترک آرده
   تصميم زيرا من10. نيد بما  آنيد تا زنده ها تسليم بابلی
 را   تصميمم وجه  هيچ  و به  شهر را نابود آنم  اين دارم

 شهر را تسخير   اين  بابل پادشاه.  داد تغيير نخواهم
 ». خواهد برد  را از بين  آن ، با آتش آرده

 
  ی سلطنت  خاندان مكافات

 داود   از نسل  يهودا آه  پادشاه  خاندان خداوند به12و11
   داوری، همواره  هنگام به«: فرمايد  می ، چنينهستند
   در مقابل  آنيد؛ از مظلوم  قضاوت  و انصاف با عدل
   بسبب  من  خشم  آنيد؛ در غير اينصورت  حمايت ظالم

   خواهد شد و آسی نخواهد توانست  افروخته شرارتتان
 بر ضد  ، من  اورشليم ای مردم13.  آند  را خاموش آن

شما با تكبر .  جنگيد  با شما خواهم و شما هستم
 آند و شهر ما   ما حمله  بتواند به  آه آيست«: گوييد می

   شما را به  من بنابراين14»  درآورد؟  تصرف را به
   چنان  رسانيد و در جنگلهايتان  خواهم سزای گناهانتان
 باشد،   در اطرافش  هر چه  نمود آه آتشی برپا خواهم

 ».بسوزاند
 

  ی سلطنت  خاندان  خدا به پيام
 يهودا   قصر پادشاه  به خداوند فرمود آه

داود ی  پادشاه  بر تخت  او آه و به  بروم
،  اورشليمی  اهال  و به  درباريان  تمام  و به نشسته
 :فرمايد ی م  خداوند چنين  آه بگويم

 را از   را بجا آوريد و داد مظلومان  و انصاف عدل«
   ظلم  زنان  و بيوه ، يتيمان  غريبان د؛ به بستاني ظالمان

  اگر آنچه4.  را نريزيد گناهان ی ب نكنيد و خون
   همواره  داد آه  خواهم  دهيد، اجازه  انجام گويم یم

 بزنند و   تكيه  سلطنت  داود بر تخت از نسلی پادشاهان
 روزگار   و آسايش  در سعادت  قومء  و همه با درباريان
 .بگذرانند

 خود   ذات  نكنيد، به  را اطاعت  حكم اگر اينی ول«5
اگر 6.  خواهد شد  تبديل  ويرانه  قصر به  اين  آه قسم
  حاصلخيز  سرزمين  مثل  قصر در نظرم  اين چه

باشد،  ی زيبا م سر سبز لبنانی ها جلعاد و مانند آوه
در ی  تا آس  ساخت خواهمک  و مترو  را ويران اما آن
 با  ويرانگر را همراهی افراد7؛ دنكنی  زندگ آن

ی  ستونها و تيرها  فرستاد تا تمام  خواهم تبرهايشان
،   شده آزاد تهيهی  سروها  از بهترين  را آه آنی چوب
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   مردم آنگاه8.  بسوزانند  آنند و در آتش قطع
  اينی ها از آنار خرابهی ديگر وقتی ها سرزمين

چرا «: يدشهر عبور آنند، از يكديگر خواهند پرس
  در پاسخ9»  آرد؟  چنين  شهر بزرگ خداوند با اين
خود ی اينجا خداوند، خدای  اهال چون«: خواهند شنيد
   او با ايشان را آهی  آردند و عهد و پيمان را فراموش

 ». شدند پرست  بود، شكستند و بت بسته
 

  يهوآحازء  خدا درباره آالم
   آه پادشاهی ايوشيی برا«: فرمايد یخداوند م12و11و10

  پسرشی  برا  نكنيد، بلكه ، گريه  شده  آشته درجنگ
؛ * خواهد شد بردهی  اسير  به  بگيريد آه يهوآحاز ماتم

 خواهد مرد و ديگر  بيگانهی  او در سرزمين چون
 ». را نخواهد ديد وطنش

 
   يهوياقيمء  خداوند درباره آالم

،   پادشاه موای بر تو ای يهوياقي«: فرمايد خداوند می13
  آشی از مردم  را با بهره  قصر با شكوهت آه
عدالتی   و بی  ظلم سازی؛ از در و ديوار قصرت می
. پردازی  را نمی  مزد آارگران بارد، چون می

 اتاقهای   آه سازم قصر باشكوهی می«: گويی می14
 را با   آن  باشد؛ سقف های زيادی داشته  و پنجره بزرگ
 قرمز   رنگ  و بر آن پوشانم  سرو آزاد می چوب
 آاخهای پر  آنی با ساختن آيا فكر می15» . زنم می

   پدرت ماند؟ چرا سلطنت  پايدار می ، سلطنتت شكوه
   و با انصاف  او عادل ؟ چون  يافت يوشيا آنقدر دوام

   آامياب  آارهايشء  در همه  هم  علت  همين به. بود
آرد،   دستگيری می ن و نيازمندا او از فقيران16. شد می

!  معنی خداشناسی  است اين.  بود  موفق  هميشه بنابراين
 و آز خود هستی؛   ارضای حرص  بدنبال ولی تو فقط17

 و   خود با ظلم ريزی و بر قوم  را می گناهان  بی خون
 .آنی  می  حكومت ستم

 از  ، پسر يوشيا، پس  پادشاه  ای يهوياقيم بنابراين«18
 نخواهند   ماتم  برايت ات  حتی خانواده  هيچكس مرگت

 تو اهميتی نخواهند داد؛   مرگ  نيز به آرد؛ قومت

                                                 
 .)34-31: 23پادشاهان 2(يهوآحاز به مصر به اسيری برده شد    *

،   برده  بيرون آشان  آشان  تو را از اورشليمء جنازه19
 »!ای خواهند افكند  گوشه  به  االغء مانند الشه

 
  يهودا  سرنوشتء  درباره پيام

 آنيد؛  آنجا گريه برويد و در   لبنان  به  اورشليم ای مردم20
 سر   ناله های موآب  فرياد برآوريد؛ بر آوه در باشان
! اند  رفته  از بين  و همدستانتان  دوستانء  همه دهيد، چون

برديد، خدا   و خوشبختی بسر می  در سعادت زمانی آه21
 فرا نداديد؛ شما هرگز  ، ولی گوش  گفت با شما سخن

   همين  شما هميشه ت نماييد؛ عاد نخواستيد او را اطاعت
 را   رهبرانتان  خدا تمام  باد خشم  وزش حال22!   است بوده

 خواهند   اسارت  نيز به ؛ همپيمانانتان نابود خواهد ساخت
، شرمسار و   شرارتهايتان  بسبب ؛ و سرانجام رفت

 .  خواهيد گشت سرافكنده
 سرو   چوب  به مزينی  در آاخها آهی آسانی ا23

   همچون جانكاهی دردی آنيد، بزود یمی  زندگ لبنان
   همه ؛ آنگاه ، شما را فرو خواهد گرفت درد زايمان

 .خواهند آردی شما دلسوزی برا
 

  يهوياآينی داور
 يهودا  ، پادشاه ، پسر يهوياقيم  يهوياآين خداوند به25و24

   بر دست تو حتی اگر انگشتر خاتم«: فرمايد  می چنين
   و به آوردم  می  بيرون از انگشتم بودی، تو را  راستم
اند و تو از   تشنه  خونت  به  آه دادم  آسانی می دست
   نبوآدنصر، پادشاه  دست  داری، يعنی به  وحشت ايشان
 سرزمينی   را به تو و مادرت26!  او  و سپاهيان بابل

شما هرگز 27.  افكند تا در همانجا بميريد  خواهم بيگانه
،   را خواهيد داشت  آرزوی ديدنش آه   سرزمين  اين به

 ». باز نخواهيد گشت
  ظرف ، مانند يهوياآينی  مرد يعن خداوندا، آيا اين28

  ندارد؟ آيا بهی  نياز  آن بهی  آس  آه شدهی ا شكسته
ی  سرزمين  به  خود و فرزندانش  آه  است  دليل همين
 روند؟ ی م  اسارت  به بيگانه

 خداوند را  آالم!  زمين ی، ا زمينی ، ا زمينی ا29
ی يعن( مرد   اين نام«: فرمايد یخداوند م30. بشنو

، جزو  اوالد بنويس یرا جزو افراد ب)  يهوياآين
ک  هيچي  نخواهند شد؛ چون  هرگز آامياب آهی آسان
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 نخواهد زد   داود تكيه  سلطنت  او بر تخت از فرزندان
 »!نخواهد آردی و بر يهودا فرمانرواي

 
   قومء آيندهی ااميد بر

  وای بر شما ای شبانان«: فرمايد خداوند می
 اينطور   آه  من  قوم  و ای رهبران  منء گله
شما 2. ايد  برده  و از بين  آرده  مرا پراآنده گوسفندان
   نماييد، آن  مراقبت  مرا بچرانيد و از آن  گله بجای اينكه
  شان پراآنده و   و از خود رانده  خود رها آرده را بحال
   من  گوسفندان  به ، برای بديهايی آه حال. ايد ساخته
 ء  خود بقيه و من3؛  آنم  می ايد، شما را مجازات آرده
 آنجا   را به  ايشان هايی آه  سرزمين  را از همه ام گله
 باز   خودشان  سرزمين  آرد و به  خواهم  جمع ام رانده
،   بسيار شده  فرزندان  آورد، و آنها صاحب خواهم

 شبانانی برای آنها  آنگاه4.  زياد خواهد گرديد تعدادشان
 آنند؛   بخوبی مراقبت  از ايشان  نمود آه  خواهم تعيين
   نخواهند گشت  و هراسان  ديگر از چيزی ترسان آنوقت

 ! نخواهند شد و هيچيک گم
   شخص  من فرا خواهد رسيد آهی روزک اين«6و5

   خواهم منصوبی  پادشاه ود به دا را از نسلی عادل
   و عدالت  با حكمت خواهد بود آهی نمود؛ او پادشاه

 را اجرا  ، در سراسر دنيا عدالت  آرده حكومت
خواهد »  ما خداوند، عدالت« او  خواهد نمود، و نام

 و   خواهد يافت ، يهودا نجات  زمان در آن. بود
 .خواهد آردی  زندگ  و آرامش  در صلح اسرائيل

، ديگر   سوگند ياد آردن  هنگام ، مردم  ايام در آن«7
 را  اسرائيل  بنی  آه  خدای زنده  به قسم«:  نخواهند گفت

   به قسم«:   خواهند گفت بلكه8» از مصر رهايی داد
  هايی آه  را از سرزمين  اسرائيل  قوم  آه خدای زنده

   سرزمين  بود، به  آنجا تبعيد آرده  را به ايشان
 ».بازگرداند  دشانخو
 

  دروغينی انبيا
   و تنم  شكسته گر دلم  و حيله  انبيای دروغين بسبب9

  باشد، گيج  می  شراب  مست مانند آسی آه!   است لرزان
 انبياء   هولناآی در انتظار اين  سرنوشت ، چون و حيرانم

 را   محكوميتشان  خود، حكم  مقدس خداوند با آالم.  است

   پر از اشخاص  سرزمين اين10.  ست ا صادر آرده
 را در   شرورند و نيرويشان باشد؛ انبيايش زناآار می

 در اثر  ، زمين برند؛ بنابراين  بكار می  نادرست راه
. اند  رفته ها نيز از بين  و چراگاه  خدا خشک شده لعنت

 دور   مانند انبياء از من  هم آاهنان«: فرمايد خداوند می11
از 12. ورزند  می  نيز شرارت  منء ر خانههستند؛ حتی د

 خواهد بود  روند تاريک و لغزنده  می  رو، راهی آه اين
 بر   معين  در زمان ، خواهند افتاد؛ پس  لغزيده و در آن

 . نمود  خواهم  آرد و مجازاتشان  خواهم آنها بال نازل
ی  بسيار شرور بودند؛ آنها از سو سامرهی انبيا«13
،   من  آار، قوم آوردند و با اين ی م م پيا  بعل بت

اينها را  ء  همه آشاندند؛ و من ی م  گناه  را به اسرائيل
 از آنها نيز  ولی اينک انبيای اورشليم14.  ديدم می

شوند، زنا   می شرورترند و آارهای هولناآی مرتكب
  دارند، بجای آنكه  می آنند و نادرستی را دوست می

   برگردانند، ايشان آلودشان ای گناهه  را از راه بدآاران
 افراد از  اين. آنند  می  و ترغيب  آنها تشويق  انجام را به
 . نيز فاسدترند  و عموره  شهرهای سدوم مردم

  تلخک  خورا اورشليمی  انبيا  به  رو، من از اين«15
   ايشان  نوشانيد، چون  خورانيد و زهر خواهم خواهم
  ، در سراسر اين و گناهی شناس خدان اند آه  شده باعث

ی  انبيا  اين  سخنان ، به بنابراين16.  يابد  رواج سرزمين
  دهند، گوش ی م بيهودهی  شما اميدها  به دروغگو آه
   بلكه  نيست  من  از طرف  ايشان  سخنان ندهيد، چون

ی  آنان  به پيوسته17!   است  خودشانء  و پرداخته ساخته
ی جا: گويند یآنند، م یمی اماحتر ی ب  من  به آه

  رود؛ و به ی م پيشی  چيز بخوب ؛ همه نيستی نگران
  خود هستند بدروغی هوسهای  درپ آهی آنان
بر شما ی  بالي  هيچ  آه  است خداوند گفته«: گويند یم

 ».شد  نخواهد نازل
 خداوند نزديک   انبياء آنقدر به ولی آداميک از اين18

 او را بشنود؟ آداميک  اند و آالم تا افكار او را بد است
 را درک نمايد؟   تا آن  آرده  او توجه  سخنان  به از ايشان

فرستد تا   خود را می اينک خداوند گردباد شديد غضب19
  آتش20 بدآار پاک سازد؛   اشخاص  را از وجود اين زمين
   نخواهد شد تا زمانی آه  خداوند خاموش  و غضب خشم
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 را بخوبی   اين در آينده.  برساند ازاتشان مج  را به ايشان
 !درک خواهيد آرد

،   انبياء را نفرستادم  اين من«: فرمايد یخداوند م21
گويند؛  ی م  سخن  من  از جانب آنند آه یادعا می ول

   سخنان گويند آه یمی ، ول  ندادم  ايشان بهی  پيغام هيچ
بودند    من اگر آنها از جانب22. دارند ی م مرا بيان

   نمايند و ايشان  اعالم  مردم  مرا به توانستند پيغام یم
ی  خداي من23.  باز گردانند آلودشان گناهی ها را از راه

 جا حاضر   درهمه ، بلكه  در يكجا باشم  فقط  آه نيستم
  تواند خود را از نظر من یمی  آيا آس پس24؛  هستم
 و  سمان آ  حضور من دانيد آه ی سازد؟ مگر نم پنهان
 ؟  است  را فرا گرفته زمين

   آه دانم ی؛ م  هستم  انبياء مطلع  اين  از سخنان من«25
   خود را در خواب  آالم  من آنند آه ی ادعا م  دروغ به

  آوران  پيام اينی  آ تا به26!  ام  آرده  نازل بر ايشان
   مرا فريب  قوم شان یساختگی  با حرفها دروغين

  دروغينی  خوابها  اين آنها با بيان27خواهند داد؟ 
 آنند،   را وادارند تا مرا فراموش آوشند قومم یم

 آردند و   مرا فراموش  پدرانشان  همانطور آه درست
دروغگو ی  انبيا بگذاريد اين28.  رفتند  بعل  بت دنبال
   آنند و سخنگويان  را بيان خودشانی  و خيالها خواب
   مردم  گوش  به با امانت مرا   نيز آالم منی واقع

  از يكديگر قابلی  بسادگ  و گندم  آاه برسانند، چون
سوزاند و  ی م  آتش  مثل  من آالم29!  هستند تشخيص

 .آند ی خرد م  چكش مثل
   آه هستمی  انبياي  بر ضد اين ، من بنابراين«31و30

   را بعنوان دزدند و آن ی م  يكديگر را از هم سخنان
  آوران  پيام  بضد اين من32! دارند ی م عالم ا  من آالم

ی و دروغهای ساختگی  با خوابها  آه  هستم دروغين
 هرگز  آشانند؛ من یمی  گمراه  مرا به خود، قوم

ی ؛ برا ام  و مأمور نكرده را نفرستادهی افراد  چنين
 ». نخواهد رسيد  قوم  اين از آنها بهی  نفع  هيچ همين

 
  خداوند پيغام

  ، يا يكی از انبياء يا آاهنان تی يكی از افراد قوموق«33
:   بده جواب» ؟  خداوند چيست پيغام«: از تو بپرسند

 خداوند شما را ترک خواهد   آه  اينست ؟ پيغام پيغام«

   يا از انبيا يا از آاهنان و اگر آسی از قوم34» !نمود
 آند، او و   خداوند با تمسخر صحبت  پيغامء درباره
توانيد از  می35.  نمود  خواهم  را مجازات اش دهخانوا

   جوابی داده خداوند چه«:  را بكنيد  سؤال يكديگر اين
ولی ديگر 36» ؟  است  گفته خداوند چه«و يا » ؟ است

 هر   نياوريد، چون  زبان  خداوند را به  پيغام عبارت
آنيد   می  بيان  پيغام  خود را بعنوان يک از شما سخنان

 را تغيير   خداوند قادر متعال  آار، آالم ينو با ا
  خداوند چه«: توانيد از نبی بپرسيد می37. دهيد می

» ؟  است  گفته خداوند چه«و يا » ؟  است جوابی داده
   خداوند بكنيد، در حاليكه  از پيغام ولی اگر صحبت38
 نياوريد،  احترامی بر زبان  را با بی  آن ام  گفته من
، شما را   خود افكنده  از دوش*را مانند بار شما  آنگاه39

، از   بودم  داده  پدرانتان  شما و به  به با شهری آه
 عار  و شما را به40،   انداخت حضور خود دور خواهم

   هيچگاه  نمود آه و رسوايی جاودانی دچار خواهم
 ». نشود فراموش

 
 دو سبد انجير
 ،  بابل  نبوآدنصر، پادشاه  از آنكه پس

 يهودا را  پادشاه)  پسر يهوياقيم ( يهوياآين
   به  و آهنگران  يهودا و صنعتگران  با بزرگان همراه
   برد، خداوند در رؤيا، دو سبد انجير به  اسارت  به بابل
   خداوند در اورشليمء  خانه  در مقابل  داد آه  نشان من

 بود   و تازه در يک سبد انجيرهای رسيده2.  قرار داشت
شد   نمی ای آه و در سبد ديگر انجيرهای بد و گنديده

 »بينی؟  می ارميا، چه«:  فرمود  من خداوند به3. خورد
خوبند؛   ی خيل خوبی انجيرها! انجير«:   دادم جواب

 ».شود خورد ی نم بد آنقدر بدند آهی انجيرهای ول
 ء  نمونه خوبی انجيرها«:  خداوند فرمود آنگاه5و4

.  ام  فرستاده  بابل  به  لطف  از راه  آه استی اسيران
 بود   خواهم ، مراقب  انداخته  نظر لطف  بر آنان من6
   را به شود و ايشانی  خوشرفتار  در آنجا با ايشان آه
   گذاشت  نخواهم  گرداند؛ من  بازخواهم  سرزمين اين

   را حمايت  ايشان  و نابود شوند بلكه آن  ريشه ايشان

                                                 
 .بری يکی هستند در ع»بار« و »پيغام« کلمات 39: 23   *
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  خواهمی  دل  ايشان به7.   ساخت  خواهم، استوار آرده
 خواهند   من  باشد؛ آنها قوم  من  شناخت  مشتاق داد آه

   نزد من  دل  با تمام ، چون ايشانی  خدا شد و من
 . بازخواهند گشت

 يهودا،   صدقيا، پادشاهء بد، نمونهی انجيرهای ول«8
   در اين  آه  است  اورشليم  مردمء  او و بقيه اطرافيان
 با  من. اند و يا در مصر ساآنند ماندهی  باق سرزمين
ی  با انجيرها  آرد آه را خواهمی  آار  همان ايشان
   را مورد نفرت ايشان9. آنند ی م مصرفی  بء گنديده
  آهی  داد و در هر جاي  دنيا قرار خواهم  مردم تمام
   و نفرين ، مورد تمسخر، سرزنش  آنم  را آواره ايشان
و ی  و قحط  را گرفتار جنگ همه10. خواهند شد  واقع
 را   آن  آه  اسرائيل  نمود تا از سرزمين خواهمی بيمار
 ».، محو و نابود شوند  دادم  پدرانشان  و به  ايشان به
 

   اسارت هفتاد سال
، )يوشيا پسر (  يهوياقيم  سلطنت  چهارم در سال
ودا،  يه  مردم  يهودا، پيغامی برای تمام پادشاه

   بود آه  سال در اين.  شد  نازل  خدا بر من از جانب
 . رسيد  سلطنت ، به  بابل نبوآدنصر، پادشاه

:   گفتم  چنين اورشليمی  يهودا و اهال  مردم  تمام به3و2
  ، پادشاه) پسر آمون( يوشيا   سلطنت  سيزدهم از سال«

  گذرد، آالم ی م  سال  و سه  بيست  آه يهودا، تابحال
   نيز با آمال ؛ من  است  شده  نازل داوند بر منخ

شما ی ، ول ام  آرده  شما اعالم آنها را بهی وفادار
خود را نزد ی  انبيا خداوند همواره4. ايد  نداده گوش

ايد و  نكردهی شما توجهی ، ول  است شما فرستاده
 از  گفتند آه ی شما م آنها به5.  بدهيد ايد گوش نخواسته

  بكشيد تا  دست آورتان شرمی و از آارهابد ی ها راه
  هميشهی  برا آهی  سرزمين  دهد در اين خداوند اجازه

آنها 6. آنيدی ، زندگ  است  داده  اجدادتان  شما و به به
نرويد و با ی پرست  بت  بدنبال خواستند آه یاز شما م

ور نسازيد، مبادا   خداوند را شعله  آارها، خشم اين
   نداديد و به شما گوشی ول7؛ آند  شما را مجازات

   خشم  آتش  داديد و به  ادامه آورتان شرمی آارها
 . نمايد  زديد تا بر شما بال نازل خداوند دامن

   از من چون«: فرمايد  می ، خداوند قادر متعال حال«9و8
 رهبری   را به  شمال  اقوام  نيز تمام  ننموديد، من اطاعت

 آار   او را برای اين ، آه  بابل نبوآدنصر، پادشاه
 و بر   سرزمين  آورد تا بر اين ، گرد خواهم ام برگزيده
 بياورند و   مجاور شما هجوم  و نيز بر اقوام ساآنانش

   برای هميشه شما را بكلی نابود آنند، طوری آه
خوشی و شادی و 10! نما و رسوا شويد انگشت
   نه؛  ساخت های عروسی را از شما دور خواهم جشن

 روغنی برای  گندمی در آسيابها باقی خواهد ماند و نه
  ، به  سرزمين سراسر اين11!   خانه  چراغ  آردن روشن
   خواهد شد؛ و شما و اقوام ای متروک تبديل ويرانه

 را   بابل ، پادشاه  هفتاد سال مجاور شما، برای مدت
 . خواهيد آرد بندگی و خدمت

 او   و قوم  بابل ، پادشاه د سال هفتا  اين  از پايان پس«12
 نمود و   خواهم  مجازات را بخاطر گناهانشان

   خواهم تبديلی ابدی ا  ويرانه  را به  ايشان سرزمين
 ارميا بر ضد   توسط را آهی  بالهاي و تمام13 * ،آرد
 ی، آورد؛ بل ها خواهم ی بر سر بابل  بودم  گفته اقوام
.   است  شده  نوشته ب آتا  در اين آهی  بالهاي تمام

   مرا اسير آردند، اقوام  قوم  ايشان همانطور آه14
   اسارت  نيز آنها را به  بزرگ  و پادشاهان مختلف

،   آارها و رفتارشان  مطابق خواهند برد، و من
 ». آرد  خواهم مجازاتشان

 
   و ملل  اقوام مكافات

  اين«:  فرمود  من  به اسرائيلی  خداوند، خدا آنگاه15
   لبريز شده  من  و غضب  از خشم  را آه  شراب جام
 تو را نزد آنها  آهی  قومهاي  تمام ، بگير و به است
.  شوند ، گيج  نوشيده  از آن تا همه16   بنوشان فرستم یم

  آنم ی آنها برپا م  عليه  من آهی  در اثر جنگ ايشان
 ». خواهند گرديد ديوانه

   تمام  و به ا از خداوند گرفتم ر  و غضب  خشم  جام پس17
  به18.   خداوند مرا نزد آنها فرستاد، نوشانيدم اقوامی آه

                                                 
او . اين پيشگويی به دست کورش هخامنشی تحقق يافت   *

بابل را فتح کرد و بلشصر آخرين . م.ق539در سال 
 .در همين واقعه کشته شد, پادشاه بابل
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 و   و پادشاهان  و شهرهای يهودا رفتم اورشليم
 روز  ، از آن  نوشيدند؛ برای همين  جام  از آن بزرگانشان

، مورد تمسخر، منفور و   شهرها ويران  اين تابحال
 مصر و  پادشاه.  مصر رفتم  به20و19.  هستند ملعون

 مصر   مقيم  او و بيگانگان  و قوم  او، بزرگان درباريان
 و   عوص  سرزمين پادشاهان.  نوشيدند  جام از آن

 نوشيدند، يعنی   از آن  هم  شهرهای فلسطين پادشاهان
شهر  ء  مانده و باقی ، عقرون ، غزه شهرهای اشقلون

   هم  و عمون موآب،   قومهای ادوم  سراغ به21. اشدود
  ، و پادشاهان  صور و صيدون  پادشاهان تمام22.  رفتم

، تيما، بوز و  ددان23،  های دريای مديترانه سرزمين
  تمام24تراشند،  های موی خود را می  گوشه آسانی آه
  پادشاهان25 بيابانها،   چادرنشين ، قبايل  عرب پادشاهان

های دور   سرزمين ان پادشاه تمام26 و ماد،  زمری، عيالم
   يكی پس ممالک جهان ء  و همه و نزديک شمال
   بابل  خود پادشاه  نوشيدند و سرانجام  جام ازديگری ازآن

 . الهی نوشيد  غضب  جام  از آن هم
   جام از اين: " بگو  ايشان به«:  خداوند فرمود سپس27

   زمين  شويد و قی آنيد، به  بنوشيد تا مست  من غضب
 و   مصيبت يد و ديگر برنخيزيد، زيرا شما را بهبيفت

 را  و اگر نخواهند جام28."  نمود  گرفتار خواهم جنگ
  شما را مجبور به: " بگو  ايشان بگيرند و بنوشند، به

 خود   را از قوم  مجازات من29!  آرد  آار خواهم اين
  مجازات آنيد شما بی  آيا فكر می ؛ پس ام  آرده شروع

  من.  خواهيد شد  مجازات  بدانيد آه ند؟ يقينخواهيد ما
  ، بالی شمشير و جنگ  روی زمين  مردم بر تمام
 »." فرستاد خواهم

   بگو آه  ايشان  و به  آنها پيشگويی آن  عليه پس«30
 و   بر قومش  خود در آسمان  مقدس خداوند از جايگاه

  او مانند آورد؛ بانگ  برمی  بانگ  جهان  ساآنان تمام
   انگور را زير پا له  آه فرياد انگورچينانی است

 دنيا   نقاط  دورترين فرياد داوری خداوند به31. آنند می
 دعوی   اقامه  قومهای جهان  تمام  او عليه رسد، چون می
   خواهد آرد و تمام او هر انسانی را محاآمه. آند می

 ». خواهد نمود  تسليم  مرگ  را به بدآاران
 مانند  بال و مكافات«: فرمايد ی م ادر متعالخداوند ق32

  درهمی  از ديگر پسی ، قومها را يك عظيمی گردباد

. رسيد خواهد  زمينی  آرانهاء  همه خواهد آوبيد و به
،   است  خداوند آشته  آسانی آهء  روز جنازه در آن33

آنها ی برای ؛ آس  را پر خواهد ساخت سراسر زمين
 را نيز  هايشان نازهنخواهد آرد؛ جی عزادار
 بر   مانند فضله  نخواهند نمود بلكه و دفنی آور جمع
 ».خواهد ماندی  باق زمينی رو

 آنيد و فرياد   قومها، گريه  و ای شبانان ای رهبران34
 آوارگی و   زمان برآوريد و در خاک بغلطيد، چون

،   مرغوب  ظروف ؛ مثل  است  فرا رسيده هالآتتان
 فرار و  راه35خرد خواهيد شد؛ خواهيد افتاد و 

.   وجود نخواهد داشت پناهگاهی نيز برايتان
   فرياد برخواهيد آورد، چون  و وحشتزده مأيوس37و36

 شما   و مملكت  آرده های شما را خراب خداوند چراگاه
خداوند شما 38.   است  نموده  بود، ويران  در آرامش را آه

ک  خود را ترء نه ال ، همانند شيری آه را ترک آرده
 در   شديد او، سرزمينتان گويد؛ در اثر خشم یم

 .  است  شده يكسانک  و با خا جنگها، ويران
 

  ارميا محاآمه
 )پسر يوشيا (  يهوياقيم  سلطنت در اوايل
 خداوند بر   از طرف  پيغام  يهودا، اين پادشاه

 : شد  نازل من
   مرا بدون  و سخنان  خداوند بايستء  خانه در حياط«2
   مختلف  از نقاط آهی  آسان  تمام  به  و آاست آم

.  نما اند، اعالن  آمده عبادتی  يهودا برا سرزمين
بد خود بازگردند و ی ها  بدهند و از راه شايد گوش3

   بدشان  اعمال  بسبب آهی  مجازاتهاي  نيز از تمام من
 . نمايمی پوش ، چشم ام  در نظر گرفته ايشانی برا

 :ی نماي  اعالم  ايشان  بايد به آهی  سخنان اينست«5و4
 نزد شما   انبيا را همواره  خدمتگزارانم من«

. ايد  نداده  آنها گوش  سخنان شما بهی ، ول ام فرستاده
ی  دهيد و دستورات خود ادامهی  نااطاعت  اگر به حال
 انبياء   سخنان ، اجرا نكنيد و به ام  شما داده  به را آه
 را   عبادتء  خيمه  همانطور آه آنگاه6 ننماييد،  توجه

 را نيز   عبادتء  خانه ، اين  بردم  از بين در شهر شيلوه
   تمام  مورد نفرين  برد و اورشليم  خواهم از بين
 ». خواهد شد  واقع جهانی قومها
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   مردم  گوش  خود را به  پيغام  من آهی هنگام8و7
 بود   فرموده  من اوند به خد  را آه  و هر آنچه رساندم

 بر   و مردم دروغينی  و انبيا ، آاهنان بازگو آردم
  تو بايد آشته«:  ريختند و فرياد برآوردند سر من

   عبادتگاه  خداوند اين آهی گوي یمی  حق  چه به9! یشو
 خواهد آرد و   خراب  شيلوه  عبادتء را مانند خيمه

در » ؟ ختخواهد ساک  و مترو  را ويران اورشليم
   شده  جمع  دور من  از هر طرف  مردم  هنگام اين

 .بودند
 باخبر شدند، خود را   يهودا از جريان وقتی بزرگان10
 خداوند رساندند و بر ء  خانه  سلطنتی به  از آاخ  شتاب به

 جديد ء  دروازهء  خود، در محوطه  مخصوص جايگاه
 و   آاهنان هآنگا11.  امر رسيدگی آنند  اين نشستند تا به

 و  ، ادعای خود را در حضور بزرگان انبيای دروغين
های خود  شما با گوش«: ، گفتند  آرده  عنوان مردم
   شهر چه  اينء ، درباره  شخص  اين ايد آه شنيده

 خائنی   آدم  چه ايد آه  و پی برده هايی آرده پيشگويی
 ». شود  او بايد اعدام بنابراين!  است

 تا  خداوند مرا فرستاده«:   از خود گفتم  در دفاع من12
 هر  ؛ من آنمی  شهر پيشگوي  و اين  عبادتگاه  اين عليه
ی ول13.   است  خداوند بوده  از جانب ، همه ام  گفته چه

 آنيد   خود را اصالح و اعمالی  زندگ اگر شما روش
 نماييد، او نيز  خود را اطاعتی و خداوند، خدا

، اجرا   است شما در نظر گرفته ی برا را آهی مجازات
؛  ، در اختيار شما هستم و اما من14. نخواهد آرد
ی ول15.  رفتار آنيد دانيد، با من ی م  صالح هرطور آه

  را بهی گناه ی ب  شخص  بدانيد آه اگر مرا بكشيد، يقين
 شهر و   شما و اين  گردن  به  من ايد و خون  رسانده قتل
خداوند ی  درست بود، زيرا به خواهد  آنی  اهال تمام
   شما اعالم  را به  پيغام  تا اين نزد شما فرستاده مرا
 ». نمايم

ی  و انبيا  آاهنان  به  قوم  و بزرگان  مردم پس16
   به  محكوم توان ی مرد را نم اين«:  گفتند دروغين
  ما، با ما سخنی  خداوند، خدا  نام  به  آرد، چون مرگ
 ».  است گفته

   برخاستند و به  قوم  سفيدان  چند نفر از ريش گاهآن17
 : گفتند مردم

 نيز ميكای  در گذشته!   خوبی است  تصميم اين«18
 يهودا، پيشگويی آرد   حزقيا، پادشاه مورشتی در زمان

شود، زير   می  زده  شخم ای آه  مانند مزرعه  اورشليم آه
  ه خواهد گرديد و در محلی آ و رو و با خاک يكسان

آيا 19!  وجود خواهد آمد ، جنگلی به خدا برپاست ء خانه
   سخنان  او، نبی خدا را برای اين  و قوم حزقيای پادشاه

   گذاشتند و از آن  خداوند احترام  آالم  به  بلكه آشتند؟ نه
   ايشان  به  آردند آه  خداوند التماس  نمودند و به اطاعت
 در   برای ايشان آه از مجازاتی   آند؛ خداوند هم رحم

 اگر ما ارميا را  حال. پوشی آرد  بود، چشم نظر گرفته
، قطعًا خدا بالی عظيمی   خدا بكشيم  پيغام بخاطر اعالم
 »! خواهد آرد بر ما نازل

   مانند ارميا، آالم  زمان  در آن نبی ديگری آه(20
   يهودا اعالم  و سرزمين  اورشليم خداوند را عليه

.  بود  يعاريمء  قريه اهل) پسر شمعيا(ا آرد، اوري می
  ، و سرداران  پادشاه  يهوياقيم  گوش  او به وقتی سخنان21

 فرستاد تا او را بكشند؛ ولی   رسيد، پادشاه و بزرگان
  يهوياقيم22.   مصر گريخت اوريا خبردار شد و به

  را با چند نفر ديگر به) پسر عكبور (  نيز الناتان پادشاه
آنها او را 23. اد تا اوريا را دستگير آنندمصر فرست

  يهوياقيم.  باز گرداندند  پادشاه  يهوياقيم  پيش گرفته
 را در  اش دستور داد او را با شمشير بكشند و جنازه

 .) عمومی بيندازند قبرستان
آرد و ی  پشتيبان از من * ) پسر شافان ( اخيقامی ول24

 بسپارند تا  ردم م  دست  مرا به  قوم  بزرگان نگذاشت
 .  شوم آشته

 
 ها شود ی بابل يهودا بايد تسليم

 )پسر يوشيا(  ** صدقيا در آغاز سلطنت
ی  دستور خداوند يوغ  يهودا، به پادشاه

، مانند   بستم  گردنم بهی چرمی  را با بندها  و آن ساختم
 .بندند ی گاو م  گردن  به  شخم  هنگام آهی يوغ

                                                 
 .)12: 22پادشاهان 2(منشی دربار بود , اين شخص    *

 بجای صدقيا در اين آيه نام يهوياقيم آورده, ها در برخی نسخه  **
 .شده است
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   سفيران  او را به  پيغام  آه خداوند فرمود سپس4و3
   اورشليم  به  آه ، صور و صيدون ، عمون ، موآب ادوم
 تا   نمايم  بودند، اعالن  آمده پادشاهی  حضور صدقيا به
   به پس. خود برسانندک  ممال  پادشاهان  را به آن

  اسرائيلی ، خدا  خداوند قادر متعال  آه  گفتم ايشان
 :فرمايد ی م چنين

 ء  انسانها و همه  خود، دنيا و تمام  عظيم  با قدرت من«5
   آه ، و آنها را در اختيار هرآس ام  را آفريده حيوانات

   تمام  من بنابراين6.  دهم ی قرار م  باشم مايل
   خود نبوآدنصر، پادشاه  بنده شما را بهی سرزمينها

را نيز ی  وحش حيواناتی  بخشيد و حت ، خواهم بابل
 قومها، خدمتگزار او و  تمام7.   ساخت خواهم او  مطيع
   نوبت آهی  خواهند بود تا زمان اش  و نوه پسرش
 و  مختلفی  قومها  برسد؛ آنگاه  او هم  مملكت شكست

،   آرده  را تصرف  بابل ، سرزمين  بزرگ پادشاهان
را ی هر قوم8.   خود خواهند ساخت ء را بنده  آن مردم
ی  بندگ دنصر شود و زير يوغ نبوآ  نخواهد تسليم آه

 آرد   خواهم و وبا مجازاتی ، قحط او برود، با جنگ
 . او شود تا مغلوب

 را با   آينده آهی  و آسان دروغينی  انبيا  سخنان به«9
 و   و رؤيا و احضار ارواح و خوابی فالگير
 ندهيد؛ آنها  آنند گوشی می پيشگويی جادوگر

  همهی ول10؛  نشويد بل با  پادشاه  تسليم گويند آه یم
 بدهيد و   گوش  سخنانشان اگر شما به. گويند ی م دروغ
 خود، شما را از   نشويد، من  بابل  پادشاه تسليم

ی ها  آرد و در سرزمين  خواهم  بيرون تان سرزمين
اما 11.  تا نابود شويد  ساخت  خواهم  پراآنده دور دست

 شود،   بابل  پادشاه  و مطيع  تسليم آهی  هر قوم به
   آشت  خود بماند و به  داد در سرزمين  خواهم اجازه
 ». بپردازد و زرع

 يهودا  صدقيا، پادشاهی ها را برا ی پيشگوي  اين تمام12
و   خودتی خواه یاگر م«:   و گفتم نيز تكرار آردم

.  او شويد  و قوم  بابل  پادشاه  بمانيد، تسليم  زنده قومت
  از بينی  همگ آهی بكنی آاری چرا اصرار دار13

 شويد،  و وبا آشتهی  و قحط بروند؟ چرا بايد با جنگ
   پادشاه  تسليم آهی  خداوند بر هر قوم آهی با بالهاي

  دروغينی  انبيا به14؟  نشود، خواهد فرستاد بابل

تواند  ی نم  بابل  پادشاه گويند آه ی ندهيد؛ آنها م گوش
  چون15گويند،  ی م دروغی  بدهد، ول شما را شكست

ی  پيامها  من  اسم  و آنها به ام  را نفرستاده  ايشان من
ی  را پيرو  ايشان  اگر سخنان آورند؛ پس ی م دروغين

 آرد و   خواهم  بيرون  سرزمين  شما را از اينی،نماي
  دروغينتی  انبيا  تو و هم  برد، هم  خواهم از بين

 ».را
   آه ، گفتم  آرده  را خطاب  و مردم  آاهنان آنگاه16

   انبيای دروغين  سخنان به«: فرمايد  می خداوند چنين
 ء  از خانه  طال آه  ظروف گويند آه  نكنيد؛ آنها می توجه

 خواهد  ، بزودی باز آورده  شده  برده  بابل خداوند به
  تسليم.  ندهيد  آنها گوش به17.   است  دروغ شد؛ اين
 شهر با   اين مانيد، وگر نه ب  شويد و زنده  بابل پادشاه

  اگر آنها واقعًا انبيای من18.  خواهد شد خاک يكسان
آنند، از   می  دريافت هستند و پيامهای خود را از من

 ء  هنوز در خانه  طاليی آه  تقاضا آنند تا ظروف من
 يهودا و ديگر آاخهای   پادشاه خداوند و در آاخ

  چون21و20و19!  نشوند ه برد  بابل ، به  باقی مانده اورشليم
 و   اورشليم ، بزرگان  بابل  نبوآدنصر، پادشاه زمانی آه

  ، پادشاه) پسر يهوياقيم (  يهوياآين  همراه يهودا را به
 برد، بعضی چيزهای   اسارت  به  بابل يهودا، به
 مانند ستونهای مفرغی جلو   را باقی گذاشت باارزش
 خدا، ء  خانه ياط ح  خدا، حوضهای مفرغی بزرگء خانه
   به  گرانبها مربوط  و اثاثيه  اسباب های فلزی و تمام پايه
  تمام22   بدانيد آه ولی يقين. ها و عيدهای مذهبی جشن

 خواهند شد و در آنجا خواهند   برده  بابل  به اينها هم
در .   بيندازم  نظر لطف  بر قومم  من ماند تا روزی آه

 ». آورد  باز خواهم بل اينها را از با  زمان آن
 

  ینبی ارميا و حننيا
  صدقيا، سلطنتی ، در ابتدا  سال در همان
،   چهارم  از سال  پنجم  يهودا، در ماه پادشاه

  ، اهل)پسر عزور( حننيا   نام  به دروغينی نبک ي
 و   آاهنان  خداوند ايستاد و در مقابلء ، در خانه جبعون
 : فت آرد و گ  من ، رو به مردم

  من«: فرمايد  می ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال«2
.  دارم  شما بر می  را از گردن  بابل  بندگی پادشاه يوغ
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   و اشياء گرانبهای خانه  ظروف ، تمام بعد از دو سال3
.  آورد  خواهم ، پس  برده  بابل  نبوآدنصر به خداوند را آه

  هودا را نيز با تمام ي پادشاه)  پسر يهوياقيم ( يهوياآين4
   اينجا باز خواهم اند، به  رفته  اسارت  به  بابل  به آسانی آه
 شما   برگردن  بابل  پادشاه  يوغی را آه بلی، من. گرداند
 ».  داشت ، بر خواهم گذارده

 ء  درخانه آهی  و مردم  در حضور آاهنان  من آنگاه5
خدا آند !  ينآم«6:   حننيا گفتم  بودند، به  شده خدا جمع
   هر چه اميدوارم! شوندی  عمل تو همهی های پيشگوي

  اينی ها  را بكند و گنجينه  خداوند همانی،گفت
 اسيرند،   در بابل  ما آه  عزيزان  را با تمام عبادتگاه
   به  مردم  اين  در حضور تمام حالی ول7. باز آورد
  ز من ا  پيش  آه گذشتهی انبيا8!   بده  گوش  من سخنان

ی ديگر پيشگويی اند، اآثرًا برضد قومها و تو بوده
   بال و مرضی، و قحط  از جنگ آردند و هميشه یم

 و   صلح ء درباره آهی ا ی نب اما آن9. دادند یخبر م
 از  شود آه ی م ثابتی آند، زمان یمی  پيشگوي آرامش
   به اش ی پيشگوي  آه  است  گفته  خداوند سخن جانب
 ».د برس انجام

   برگردن را آهی ، يوغ دروغينی  حننيا، نب آنگاه10
   به سپس11.   را شكست  و آن  بود، برداشت من

   داده خداوند قول«:   در آنجا بودند، گفت آهی جمعيت
   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  ديگر يوغ  دو سال  آه است
 را   قومها بردارد و آن  از گردن  شكل  همين را به

 او،   سخنان با شنيدن» . را آزاد سازد ايشانبشكند و 
 .  رفتم  از آنجا بيرون من
 : فرمود  من خداوند بهی  از مدت پس12
 :فرمايد ی م  خداوند چنين  حننيا بگو آه برو به«13
  آنی  جا  آهنين يوغی  ولی، را شكست  چوبين تو يوغ«

 قومها،   اين  تمام  بر گردن من14.  را خواهد گرفت
 را   بابل  تا نبوآدنصر، پادشاه ام  گذاشته  آهنين يوغ
 او  را مطيعی  وحش  حيوانات تمامی حت. نمايندی بندگ

 »! ام ساخته
خداوند تو را !   آن حننيا، گوش«:   حننيا گفتم  به آنگاه15

  خواهی مردم تو می.   است  نگفته  و با تو سخن نفرستاده
.  تو اميد ببندند های دروغين  وعده  به را واداری آه

   تو خواهی مرد؛ همين  آه  خداوند فرموده از اينجهت16

 را   مردم  خواهد رسيد، چون  پايان  به  عمرت امسال
 »!ای  خداوند شورانيده عليه

 . بعد، حننيا مرد دو ماه17
 

  ی تبعيد  يهوديان  ارميا بهء نامه
   به  و مادرش  پادشاه  يهوياآين  از آنكه پس
 و   يهودا و اورشليم ، بزرگان  درباريان مراهه
   به  بابل  نبوآدنصر به  بدست وران  و پيشه صنعتگران

   برای سران ای از اورشليم  شدند، نامه  برده اسارت
  و آن3،   تبعيدی نوشتم  قوم ، انبياء و تمام يهود و آاهنان

  به) پسر حلقيا(و جمريا )  پسر شافان (  العاسه را بوسيله
 بودند   صدقيای پادشاه  دو نفر سفيران اين.   فرستادم بابل
  متن.  بروند  بابل  حضور نبوآدنصر به  قرار بود به آه
 : بود  چنين نامه

   شما آهء  همه ، به اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال4
ايد،   تبعيد شده  بابل  به  او از اورشليم  خواست به
آنيد؛ ی  بسازيد و در آنها زندگها خانه«5: فرمايد یم

ی  سالها  بخوريد، چون اش  بكاريد و از ميوه درختان
   آنيد و صاحب ازدواج6. در آنجا خواهيد بودی زياد

 آنند و   ازدواج  هم فرزند شويد؛ بگذاريد فرزندانتان
!  شود  افزوده دار شوند، تا در آنجا تعدادتان بچه

  آنی  باشيد و برا  بابل  و پيشرفت  آسايش خواهان7
   آنجا، آسايش  آرامش  دعا آنيد، چون نزد من
   هستم اسرائيلی  خداوند، خدا  آه من8!  شماست

  آهی  و فالگيران دروغينی  نگذاريد انبيا  آه گويم یم
 خوابها و   دهند؛ به  شما هستند شما را فريب در ميان

   نام آنها به9.  ندهيد آنها گوشی ها یرؤياها و پيشگوي
 آنها   من آهی آنند، درحال یمی  پيشگوي  دروغ  به من
   در بابل  اسارت هفتاد سالی اما وقت10.  ام نفرستاده را
، بر شما نظر  ام  داده  قول  شود، همانطور آه تمام
   باز خواهم  وطنتان  و شما را به  انداخت  خواهم لطف
  شماستی ، سعادتمند  منء  و اراده خواست11. گرداند
.   نيست  آگاه  از آن بجز منی ، و آس تان ی بدبخت و نه
در 12.  ببخشمی  خوب ء شما اميد و آينده  به خواهم ی م من
 دعا خواهيد  ، مرا خواهيد خواند و نزد من  زمان آن

و اگر با 13؛  داد  خواهم شما پاسخی  دعا  به آرد و من
 يقينًا ی،بل14.   وجود مرا بطلبيد مرا خواهيد يافت تمام
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   خواهم  شما پايان  اسارت  به  و من مرا خواهيد يافت
 آنجا   شما را به آهی هاي بخشيد و شما را از سرزمين

   خودتان  سرزمين ، به  آرده  جمع ام تبعيد آرده
 . آورد بازخواهم

 خود   را در ميان  انبيای دروغين  چون ولی حال«15
  خداوند آنها را فرستاده  هگوييد آ ايد و می  داده راه
 داود   از خاندان  نيز بر پادشاهی آه من18و17و16،  است
اند، يعنی   باقی مانده  در اورشليم  و بر آسانی آه است

 و  اند، جنگ  تبعيد نشده  بابل  به  شما آه بر بستگان
 را مانند انجيرهای  ايشان.  فرستاد قحطی و وبا خواهم

 نيستند و بايد   خوردن  قابل آه   ساخت ای خواهم گنديده
   سرگردان آنها را در سراسر جهان!  شوند دور ريخته

،   سازم شان  پراآنده  آرد؛ در هر سرزمينی آه خواهم
 خواهند شد و   واقع  و مالمت  و مسخره مورد نفرين

   سخنان  نخواستند به چون19 خواهند بود،   وحشتء مايه
 انبيای خود ء  بارها بوسيله ه فرا دهند، با اينك  گوش من

 ».  آردم  صحبت با ايشان
   خداوند گوش  آالم  اسيريد، به  در بابل همگی شما آه20

 ء  درباره ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال21. دهيد
 او،   نام  به آه) پسر معسيا(و صدقيا ) پسر قواليا ( اخاب

 آنها را   آه  است آنند، فرموده  می های دروغ پيشگويی
   همه  چشمان  نبوآدنصر خواهد سپرد تا در مقابل بدست
   آنها برای همه  شوم سرنوشت22.  شوند آشته
 بخواهد   هر آه  خواهد شد، بطوری آه المثل ضرب

  خداوند تو را به«:   آند، خواهد گفت آسی را نفرين
 آنها   بابل  پادشاه  دچار آند آه  صدقيا و اخاب سرنوشت

   قوم  افراد در ميان  اين چون23» ! سوزانيد زنده دهرا زن
  همسايگان  اند؛ با زنان  شده  قبيحی مرتكب خدا گناهان

 برای   دروغ  خداوند به اند و از طرف خود زنا آرده
آنها ناظر ی  آارهاء  همهخداوند بر. اند  آورده  پيام مردم
 .  است و آگاه

 
  شمعياء نامه

 ء ، درباره اسرائيلی ، خدا عالخداوند قادر مت25و24
ی ا  نامه  شخص اين.  داد  من بهی پيامی نحالمی شمعيا
  آاهنی  و صفنيا ، آاهنان  اورشليم  مردم  به خطاب

   صفنيا چنين  به  در آن  بود آه نوشته) پسر معسيا(

   تعيين يهوياداعی خداوند تو را بجا«26:  بود گفته
و ی  باش  آاهن رشليم خدا در او  تا در خانه آرده
 ادعا آند  را آهی ا  هر ديوانه  آه  است  تو اين وظيفه

. ی دار  و زنجير نگه و در آندهی ، بگير خداستی نب
ی ا  نكرده  عمل چنينی عناتوتی  چرا با ارميا پس27
  چون28؟ گويد ی م  خدا سخن آند از طرف ی ادعا م آه
   آه  است گفته و   نوشته  نامه  در بابليم ما آهی برا

   ماند، و ما را تشويق سالها در اينجا اسير خواهيم
 مدتها در آنجا   تا بتوانيم ها بسازيم  خانه  آه  است آرده
   در آينده  تا بتوانيم  بكاريم  ميوه  و درختان آنيمی زندگ

 »!  بخوريم اش از ميوه
  آنگاه30.  خواند  آورد و برايم  من  را پيش صفنيا نامه29

  ای برای تمام نامه31   فرمود آه  من خداوند به
 :  بنويسم  چنين  و در آن  بفرستم های بابل تبعيدی

او «: فرمايد  می شمعيای نحالمی چنين ء خداوند درباره
  آند و شما را فريب  پيشگويی می  دروغ برای شما به

 را باور آنيد،   دروغهايش خواهد آه دهد و می می
 نيز او و   من پس32.  ام او را نفرستاده   من درحاليكه
 از   آرد و هيچكس  خواهم  را مجازات فرزندانش
 و   لطف او آن.  شما باقی نخواهد ماند او در ميان ء خانواده

 نمود، نخواهد ديد،   خواهم  قومم  در حق احسانی را آه
 ».  است  برانگيخته  شما را برضد من چون



 34   ارميا
 

 

  خود  قوم  خدا بهء وعده
 : فرمود  من  به اسرائيلی خداوند، خدا

،   در طوماری بنويس ام  تو گفته  به هر آنچه«2
   خود اسرائيل  بر قوم  زمانی فرا خواهد رسيد آه چون3

   اين به  را  و ايشان  انداخت  خواهم و يهودا نظر لطف
 آورد تا  هم باز خوا ام  داده  پدرانشان  به  آه سرزمين
 ». زندگی آنند  شوند و در آن  مالک آن دوباره

 : فرمود  و يهودا چنين  اسرائيل ء خداوند درباره پس4
  جا  بر همه رسد؛ ترس  می  گوش  به فرياد وحشت«5

  آيا مرد، آبستن6!   و آرامشی نيست حكمفرماست
زايند،   می  مانند زنانی آه  چرا مردان شود؟ پس می

   پريده اند و رنگشان د را بر آمر گذاردهدستهای خو
   تابحال نظير آن!   است روز هولناآی در پيش7؟  است
،   است  من  سختی قوم  روز، زمان ؛ آن  است  نشده ديده

   روز، يوغ در آن8.   خواهند يافت  نجات ولی از آن
،   شكست ، خواهم  برداشته بندگی را از گردنشان

 آرد و ديگر   باز خواهم و پايشان  زنجيرها را از دست
   آه  من  به بلكه9 را بندگی نخواهند نمود،  بيگانگان

 داود   از نسل  پادشاهی آه  و به  هستم خداوند، خدايشان
 . خواهند آرد ، خدمت  گماشت بر آنها خواهم

ای ! ، نترسيد  يعقوب من ء  بنده فرزندانی  ا پس«10
 شما و  من!  ندهيد راه خود   به ، هراس اسرائيل بنی

   تبعيد به  و از سرزمين  دور دست  را از نقاط فرزندانتان
 و   گرداند و در آنجا، در امنيت  باز خواهم وطنتان
   ترس  زندگی خواهيد آرد و ديگر آسی باعث آسايش

   خواهم  و نجاتتان  با شما هستم من11. شما نخواهد شد
   پراآنده  را در ميانشان شما داد؛ حتی اگر قومهايی را آه

 برد؛   نخواهم ، شما را از بين ، بكلی تارومار آنم آردم
   مجازاتتان بلی، يقين.  گذارد  نخواهم تنبيه  شما را بی البته

 !  و عادالنه  نمود، ولی منصفانه خواهم
!  ناپذير  عالج  تو مانند زخمی است ، گناه  من ای قوم«12
 را ببندد؛  اری دهد يا زخمهايت تو را ي  آه آسی نيست13

   دلباختگانت تمام14.  ندارد  ديگر فايده  هم دارو و درمان
تو . پرسند  را نيز نمی اند و حتی حالت تو را ترک آرده

؛ تو را  ام  بوده  گويی دشمنت ام  زخمی آرده رحمانه را بی
   بسيار و شرارتت  گناهانت ، چون ام  آرده  تنبيه سخت
 !  است بزرگ

 داری؟ درد تو، درمانی   اعتراض  مجازاتت چرا به«15
  ، چون ام  آرده  مجازات  سخت تو را اينگونه! ندارد

 !  است  بزرگ  بسيار و شرارتت گناهانت
درند،  می  تو را  آسانی آه  روز، تمام ولی در آن«16

 خواهند   اسارت  به  دشمنانت تمام.  خواهند شد دريده
 خواهند  آنند، غارت  می تو را غارت  آسانی آه.  رفت

 قرار  آنند، مورد ظلم  می  تو ظلم  به شد، و آسانی آه
 تو باز  سالمتی و تندرستی را به17.  خواهند گرفت

 داد، هر چند   را شفا خواهم  گرداند و زخمهايت خواهم
شهر « را  و اورشليم»   شده فراموش« تو را   اآنون آه

 .نامند می»  متروک
 باز  شان  سرزمين  خود را به ، خداوند، قوم من«18

   را مورد لطف های ايشان  گرداند و خانواده خواهم
 بر روی  شهر اورشليم.  داد خود قرار خواهم

   باز بنا خواهد شد، قصر پادشاهی آن هايش خرابه
و شهرها 19   خواهد گشت ، مانند گذشته بازسازی شده

 را   ايشان من. شد خوشی و شكرگزاری خواهند  غرق
 شوند و قومی سربلند و   داد تا افزوده  خواهم برآت
 باز   ايشان  را به  گذشته آاميابی دوران20.  باشند محترم
   گرداند و آنها را استوار و پايدار خواهم خواهم
   آند، مجازات  ستم  ايشان  را به ؛ و هر آه ساخت
 نخواهد  گانگان ديگر از بي  ايشان حاآم21.  نمود خواهم
 او  من.   برخواهد خاست  خودشان  قوم  از ميان بود بلكه
 نزد   باشد و به  من  عبادتگاه  خواند تا آاهن را خواهم

 او را   آنكه  دارد بدون  آسی جرأت  آيد، زيرا چه من
   من  قوم  ايشان آنگاه22 آيد؟  ، نزد من  باشم خوانده

 »!  خدای ايشان خواهند بود و من
   خداوند ناگهان  غضبء  آننده گردباد ويران23
  غضب24. شود ی م  نازل خروشد و بر سر بدآاران یم

 تا مقصود او را  شديد خداوند فرو نخواهد نشست
 را   اين آيندهی در روزها!  رساند  انجام  به بطور آامل

 .خواهيد فهميد
 

  خود  سرزمين  به  اسرائيل بازگشت
 فرا خواهدی روز«: يدفرما یخداوند م
   با تمام اسرائيل یبنی ها  قبيله  تمام رسيد آه

 نيز آنها   و من خود خواهند دانستی وجود مرا خدا
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   از ايشان من2!   پذيرفت  خود خواهم  قوم را بعنوان
 از  آهی  از آنان  نمود، همانطور آه  خواهم مراقبت

  در آن؛   نمودم  و مراقبت يافتند، توجهی مصر رهاي
 و   استراحت  در بيابانها به اسرائيل ی بن روزها آه

   خود را به  و رحمت  لطف داشتند، من  نياز آرامش
  دور، بهی ها  گذشته از همان3.   دادم  نشان ايشان
   دوست ، شما را هميشه  من قومی ا«:   گفتم ايشان
خود ی شما را بسوی  عميق ؛ با مهر و محبت ام داشته
 نمود؛ بار   شما را احياء و بنا خواهم من4.  ام آشيده

ی موسيقی  و با نوا  خواهيد گرفت  دست  به ديگر دف
  سامرهی باز بر آوهها5. خواهيد رقصيدی از شاد

 آنها  تاآستانها ايجاد خواهيد آرد و از محصول
 ».خواهيد خورد

ی ها تپهی بانها بر رو  ديده خواهد رسيد آهی روز«6
   به برخيزيد تا با هم«: خواهند زد صدا  افرايم

   حال پس7» . خود برويمی  نزد خداوند، خدا صهيون
 ء ، سرآمد همه اسرائيلی  برا آهی  آارهاي  تمام بسبب

سرود بخوانيد؛ با ی  داد، با شاد  خواهم قومها انجام
 خود را  خداوند قوم«:  آنيد حمد و سرور اعالن

  بخشيدهی  را رهاي ئيل اسرا  و بازماندگان  داده نجات
   نقاط  و از دورترين  از شمال  من چون8» ؛ است
آورها و ی  آورد؛ حت  را باز خواهم ، ايشان جهان

 را نيز   جوان  آرد؛ مادران  نخواهم لنگها را فراموش
   حملشان  وضع  وقت را آهی  و زنان با آودآانشان

 . گرداند  اينجا باز خواهم را بهی ، همگ رسيده
  ايشان9.   اينجا باز خواهد گشت بهی  بزرگ جماعت

   با مراقبت من.  خواهند آمد  و دعاآنان ريزان کاش
ی  و از راهها آبی  را از آنار نهرها زياد، ايشان

 پدر   نمود تا نلغزند، زيرا من  خواهم هموار هدايت
 »!  است  و او پسر ارشد من  هستم اسرائيل

   را به  خداوند را بشنويد و آن ، آالم  جهان مردمی ا10
:  بگوييد  همه  برسانيد و به  دور دست  نقاطء همه

، بار   ساخت  خود را پراآنده  قوم آهی  خداي همان«
   خواهد آرد و از ايشان  جمع  را دور هم ديگر ايشان
 ء  از گله  چوپان  خواهد نمود، همانطور آه محافظت

   را از چنگ يلاو اسرائ11. آند ی م خود مراقبت
!  خواهد داد ترند، نجات ی قو  از ايشان آهی آسان

ی  و بر رو  خود باز خواهند گشت  سرزمين آنها به12
سر خواهند داد؛ از ی ، آواز شادمان صهيونی ها تپه

،   و روغن  و شراب گندمی فراوانی  يعنی، اله برآات
ی  باغ خواهند شد؛ همچونی  شاد ، غرق  و رمه و گله
 نخواهند   خواهند بود و ديگر هرگز غمگين رابسي
خواهند رقصيد ی  خوش  از فرط  جوان دختران13. شد
خواهند نمود؛ ی  شاد ، همه  از پير و جوان مردان و

 و  خواهد داد و غمی  را تسل  ايشانء زيرا خداوند همه
   خواهد آرد، چون تبديلی  شاد  آنها را بهء غصه
 را با  آاهنان14. واهد آمد بسر خ  اسارتشان دوران
 خواهند آرد، شاد   تقديم  مردم آهی فراوانی ها یقربان

 خود مسرور   را با برآات خواهد نمود و قومش
 »! خواهد ساخت

 
   خدا بر اسرائيل رحمت

   صدايی شنيده در شهر رامه«: فرمايد خداوند می15
   برای فرزندان ؛ راحيل ای تلخ  و ناله شود، صدای آه می

ولی 16. يابد آند و تسلی نمی  می  گريه اش  رفته از دست
 برای   آنچه ، چون  نكن ، ديگر گريه  من ای مادر قوم

 از   نخواهد ماند؛ فرزندانت پاداش ای، بی  آرده ايشان
بلی، اميدی 17.   نزد تو باز خواهند گشت  دشمن سرزمين
  گر به بار دي  فرزندانت  وجود دارد، چون ات برای آينده
 .  باز خواهند گشت وطنشان

   آه ام  را شنيده  خود اسرائيل  قومء  و ناله آه«18
،   شدم  اصالح و منی  آرد  تنبيه مرا سخت«: گويد یم

. داند ی نم  زدن  شخم  آه بودمی ا  مانند گوساله چون
 تا  ام  آماده ؛ من  باز گردان  مرا نزد خودت حالی ول
از تو 19.  ، بازگردم منی داخداوند، خی تو ای بسو

،  ام ینادانی برا.   شدم بعد پشيمانی ، ول رو برگرداندم
  آهی آور شرمی  آارها تمامی  و برا بر سر خود زدم

 ».  شدم  شرمنده اندازه ی، ب  بودم آردهی در جوان
 و  ، تو هنوز پسر من  اسرائيل  من ولی ای قوم«20

،   آنم  تو را تنبيه آه بود  الزم!  هستی فرزند دلبند من
 نمود؛ زيرا هنوز   خواهم  بر تو رحم  آه ولی بدان
  بنابراين21. تپد  برای تو می  من  و دل  دارم دوستت

 خود عاليمی  روی بر سر راه  تبعيد می  به هنگامی آه
   شهرهای سرزمين  مسير به  تا از همان  آن نصب
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  وفا، تا به  بی ، ای قوم ای اسرائيل22! خود، بازگردی
ای  خواهی در سرگردانی بمانی؟ اينک معجزه آی می

   من  شما طالب  آه آنم ؛ آاری می دهم  می در شما انجام
 »!باشيد

 
  تفقد خدا از قومش

 :فرمايد  می  چنين ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال23
 بازگردند، در   وقتی از اسارت  من  قوم تبعيد شدگان«

،  ای مرآز عدالت«:   خواهند گفت ی آنيهودا و شهرها
  آنگاه24» ! دهد ، خداوند تو را برآت  مقدس ای آوه

، همگی در   و چوپانان  با روستاييان شهرنشينان
 و صفا زندگی خواهند آرد؛   يهودا در صلح سرزمين

   بخشيد و به ، آسودگی خواهم  خستگان  به من25
   راحت ردمم26!  آرد ، شادی عطا خواهم افسردگان

 ». خواهند ديد خواهند خوابيد و خوابهای شيرين
   سرزمين  من آيد آه زمانی می«: فرمايد خداوند می27

  ، حيوانات  مملو ساخته  و يهودا را از جمعيت اسرائيل
 در   آه همانگونه28.  آرد آنجا را نيز زياد خواهم

لی  عم  بدقت  خود را برای نابودی اسرائيلء  اراده گذشته
   خود را برای احيای ايشان  نيز خواست ، اآنون ساختم
  ، ديگر اين  زمان در آن29.  رساند  خواهم  انجام دقيقًا به
 جور   فرزندان  را بكار نخواهند برد آه المثل ضرب
   فقط  هرآس چون30. آشند  را می  پدرانشان گناهان
   گناهان  خود را خواهد ديد و بسبب  گناهان مكافات

   خودش  بخورد، دندان  غوره هرآس. خود خواهد مرد
 »!شود آند می

 با اهالی  آيد آه روزی می«: فرمايد خداوند می31
 عهد  اين32.   بست  خواهم  و يهودا عهدی تازه اسرائيل

   آنها به  با پدران  نخواهد بود عهدی آه مانند عهدپيشين
  چون.  م مصر بست  از سرزمين  آوردنشان  بيرون هنگام
   را شكستند با اينكه  عهد را اجرا نكردند و آن  آن ايشان
 و   شوهری دلسوز از آنها مراقبت  همچون من

 با  ای آه  عهد تازه  آن اما اينست33.  نمودم  می محافظت
   خود را بر قلبشان دستورات:   بست  خواهم  اسرائيل قوم

  نند؛ آنگاه وجود مرا پيروی آ  تا با تمام  نوشت خواهم
.   خدای ايشان  خواهند بود و من  من  براستی قوم ايشان

   ديگر نيازی نخواهد بود آسی به  زمان در آن34

 از آوچک   همه  دهد تا مرا بشناسد، چون ديگری تعليم
   نيز خطايای ايشان من.  ، مرا خواهند شناخت تا بزرگ
  نخواهم ياد   را ديگر به  بخشيد و گناهانشان را خواهم

 »!آورد
 و در  آفتابی  در روز، روشناي آهی  خداوند آن35

دارد و  یمی  را ارزان  و ستارگان ، نور ماه شب
 او خداوند  آورد، و نام ی م  خروش  دريا را به امواج

 :فرمايد ی م ، چنين  است قادر متعال
،  برقرار استی  طبيع  قوانين  اين آهی تا زمان«36

اگر 37. خواهد ماندی  باق قومک  ي وان بعن  هم اسرائيل
   و بنياد زمين  گرفت  آسمانها را اندازه بتوانی روز

   را بسبب اسرائيل ی نيز بن  من را پيدا نمود، آنگاه
 ! نمود خواهمک  تر گناهانش

  منی  برا  سراسر اورشليم آيد آه یمی زمان«39و38
  ال شم  در ضلع ئيل  حنن خواهد شد، از برجی بازساز
  و از تپهی  غرب  در شمال  زاويهء تا دروازهی شرق

. ی شرق  در جنوب تا جوعتی  غرب  در جنوب جارب
   خاآستر و تمامء  و دره  شهر با گورستان تمام40

 در   اسب  و از آنجا تا دروازه زمينها تا نهر قدرون
 خواهد بود و   مقدس منی شهر، برای  شرق ضلع

   نخواهد افتاد و ويران من دش  دست ديگر هرگز به
 ».نخواهد گرديد

 
 خرد یمی ا ارميا مزرعه

  يهودا،  صدقيا، پادشاه  سلطنت  دهم در سال
   سلطنت  سال  با هجدهمين  مصادف آه

   خداوند بر من از طرفی نبوآدنصر بود، پيغام
 ء  در محاصره  اورشليم  آه  زمان در اين2.  شد نازل
   زندان  در حياط  بود، من  بابل شاه نبوآدنصر، پاد سپاه
ی صدقيا3.   بودم  محبوسی، سلطنت  در آاخ واقع
   پيوسته  بود آه آردهی  مرا زندان  علت  اين  به پادشاه

   دست  به  اورشليم  آه آردم ی م  خدا اعالم از جانب
و او نيز دستگير 4،  خواهد آرد  سقوط  بابل پادشاه

   حضور پادشاه  به  و اعدام محاآمهی خواهد شد و برا
 . خواهد شد  برده بابل

:   بودم  گفته  پادشاه  خدا به  بارها از طرف من5
 خواهد برد و در آنجا   بابل نبوآدنصر تو را به«
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  پس.  فرا رسد ماند تا مرگتی  خواه سالها در زندان
 آار   اينی؟آن ی م  مقاومت چرا در برابر ايشان

 »!ی شو  زودتر تسليم تر است، به  است فايده یب
   از طرف  پيغام  اين بود آهی  شرايط در چنين7و6

 پسر ( ئيل  حنم پسر عمويت«:  رسيد  من خداوند به
نزد تو خواهد آمد و از تو خواهد ی ، بزود) شلوم

 ی، از او بخر  را در عناتوت اش  تا مزرعه خواست
ی ديگر   را به  آن  از اينكه ، پيش  شريعت  طبق چون

   همانطور آه پس8» .ی بخر  آه  توست بفروشد، حق
 آمد و   بديدنم  زندان  در حياط ئيل  بود، حنم خداوند گفته

  ، در سرزمين  مرا در عناتوتء مزرعه«:  گفت
   تو بعنوانی، اله  قوانين  طبق  بخر، چون بنيامين

 را بازخريد  آنی  دار  حق  فرد خانواده نزديكترين
،   بودم  شنيده آهی  پيغام  آه  شدم  مطمئن گاهآن» .یآن

 .  است  خداوند بوده از طرف
  ئيل  از حنم  نقره  مثقال  هفده  قيمت  را به  مزرعه پس9

 مهر   را نوشته و در حضور چند شاهد، قباله10،  خريدم
 او   به  نموده  وزن  را هم  نقره  موقع ؛ و همان آردم

   تمام  را آه  شده  مهر و مومء  قباله سپس11.  پرداختم
 را   باز آن  بود و رونوشت  قيد شده  در آن شرايط
 و  ئيل  حنم در حضور پسر عمويم12 و  برداشتم
   را امضا آرده  قباله  و شاهدانی آه  زندان نگهبانان
و در 13،   محسيا دادم  باروک پسر نيريا، نوه بودند، به

، خدای  خداوند قادر متعال14   آه  او گفتم  به حضور همه
 :فرمايد  می  چنين اسرائيل

 را بگير و   آن  و رونوشت  شده  مهرومومء  قباله اين«
  اين15.  بماند  بگذار تا سالها محفوظ آوزهک در ي

ی ، زيرا روز  خواهند داشت  ارزش اسناد در آينده
ک  امال  بار ديگر صاحب  هرآس خواهد رسيد آه

ها  ها و تاآستانها و مزرعه  خانهخود خواهد گرديد و
 ». خواهند شد خريد و فروش

 
 ارميای دعا

 حضور  ، به دادمک  بارو ها را به  قباله بعد از آنكه16
خداوند، تو آسمانها و ی ا«17:  ، گفتم خداوند دعا آرده

ی  آار و هيچی ا  آفريده پايانت ی ب  را با قدرت زمين
   را به رزندانهر چند ف18!   نيست تو مشكلی برا

   با اينحالی،رسان ی م  پدرانشان گناهانی سزا
تو . شوند ی تو برخوردار م  نفر از احسان هزاران

، خداوند قادر  و نامتی  و توانا هست بزرگی خدا
تو ی  و آارها  است  تو عظيم حكمت19!   است متعال
و ی  را زير نظر دار انسانی ها  راه تمام!  بزرگ
در 20. یده ی م پاداش   آارهايش ق را مطاب هرآس
   و تا بهی، داد انجامی  بزرگ  مصر معجزات سرزمين

ی  قومها، آارها  و در ميان امروز نيز در اسرائيل
   همه  خود را به  راه  و از اينی،ده ی م  انجام عجيب

 .یشناسان یم
 زياد   و قدرت  بزرگ  را با معجزات تو اسرائيل«21
   گرديد، از مصر بيرون منان دش  ترس  باعث آه

 شير و   حاصلخيز را آه  سرزمين و اين22 ی،آورد
 در  آهی  بخشيد  ايشان  به استی  جار  در آن عسل
ی ول23. ی بود  داده  اجدادشان  را به  آن ، وعده گذشته
 آردند و در آنجا   را فتح  آمدند و آن پدرانمانی وقت

 باز زدند و از  تو سر  گرفتند، از اطاعت سروسامان
از اوامر تو را ک نكردند و هيچيی  تو پيرو شريعت
 بالها،   اين  به  آه  است  سبب  ندادند؛ بدين انجام

ها دور  ی بابل  چگونه بنگر آه24 !یا  آرده گرفتارشان
 و  شهر زير فشار جنگ! اند شهر سنگر ساخته

 چيز  همه.  آنها خواهد افتاد بدستی و بيماری قحط
   آه ، همانگونه  است دادهی  تو روء  گفته مطابق
   شهر به آهی  شرايط در چنين25.  تو بود خواست
   مزرعه  اين آهی افتد، تو دستور داد ی م  دشمن دست

  آنی  برا  گواهان  در حضور اين  هم ؛ من را بخرم
  ، و دستور تو را اطاعت پرداختمی  خوب قيمت
 ». نمودم

 : فرمود  چنين ن م  خداوند به آنگاه26
ی  آار هيچ!   انسانها هستم تمامی  خداوند، خدا من«27
   شهر را به  اين  منی،بل28.   دشوار نيست منی برا
   خواهم  تسليم  بابل  نبوآدنصر، پادشاه ها و به یبابل
  و داخل29،  خواهند آرد  شهر را فتح ايشان. نمود
ها   خانه  اينء  خواهند آشيد و همه  آتش  را به ، آن شده

ی  آنها برا  بر بام آهی هاي را خواهند سوزاند، خانه
 ء ديگر هديهی  بتها سوزاندند و به ی بخور م  بعل بت

 مرا   و غضب  خشم آردند و آتش ی م تقديمی نوشيدن
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 و يهودا از   اسرائيل مردم30! ساختند یور م شعله
 مرا  اناند و با آارهايش  آرده  گناه  ابتدا همواره همان
،   شهر، از روز بنا تابحال اين31. اند  آورده  خشم به

 نيز   من ؛ بنابراين  است  بوده  من  و غضب  خشم باعث
 .  ساخت  خواهم  را ويران آن
،   پادشاهان  و يهودا، گناهان  اسرائيل  مردم گناهان«32

   آرده خشمگين   مرا بشدت  و انبيايشان ، آاهنان بزرگان
  خواهند نزد من اند و نمی آنها مرا ترک گفته33.  است

   آه  دادم  را تعليم  ايشان  پيوسته با اينكه. باز گردند
   را از بد تشخيص ، و خوب  را از نادرست درست

 ء حتی خانه34.  نشدند  ندادند و اصالح دهند، ولی گوش
در وادی 35. اند  آرده پرستی نجس  مرا با بت عبادت
اند و بر  های بلند ساخته  قربانگاه  بعل  برای بت هنوم

 قربانی   مولک بعنوان  خود را برای بت آنها فرزندان
 و   را نداده  هرگز دستورش  من اند، آاری آه سوزانده
  بلی، آنها با اين.  بود  نيز خطور نكرده  فكرم حتی به

 بزرگی   گناهان  چنين شرارتها، يهودا را به
 »!اند آشانده

 
  اميد بخش ء وعده

 ء درباره«: فرمايد  می اينک خداوند، خدای اسرائيل36
، قحطی و   در اثر جنگ شود آه  می  شهر گفته اين

 خواهد افتاد؛ اما بشنويد   بابل  پادشاه  دست بيماری به
 را از   آن  ساآنان من37:  گويم  می  چه  آنء  درباره من
 را   ايشان  و غضبم  بر اثر خشم هايی آه  سرزمين تمام
 آورد   باز خواهم  مكان  همين ، به  ساختم  آنجا پراآنده به

   من آنها قوم38.  زندگی آنند  و امنيت تا در آسايش
ای جديد  فكر و اراده39.   خدای ايشان خواهند بود و من

های   خود و نسل  داد تا برای خيريت  خواهم  ايشان به
 . آنند  مرا عبادت ، هميشه شان آينده

 و   بست خواهمی  جاودان  عهد و پيمان با ايشان«40
   دريغ  خود را از ايشان  و برآت ديگر هرگز احسان

  ايجاد خواهمی  و اشتياق  ميل  نمود؛ در دلشان نخواهم
ک نمايند و هرگز مرا تری  مرا پيرو  همواره آرد آه
   مسرور خواهم  ايشان  به  نمودن از احسان41. نكنند

   را در اين ، بار ديگر ايشان فراوانی شادشد و با 
   اين  آه همانگونه42.   ساخت  مستقر خواهم سرزمين

ی ها  وعده  تمام ، در آينده  آردم  نازل باليا را بر ايشان
 . رساند  خواهم  انجام  به ام  آنها داده  به را آهی نيكوي

 و تاز   مورد تاخت  اآنون  سرزمينی آه در همين«43
   شده  و حيوانات  و خالی از سكنه ها قرار گرفته یبابل
  ها و امالک خريد و فروش ، بار ديگر مزرعه است

، در   و در اورشليم بلی، در خاک بنيامين44. خواهد شد
حتی   و  فلسطين شهرهای يهودا و آوهستانها، در دشت

 خواهد   خريد و فروش ، باز مزرعه در صحرای نگب
   و مهروموم ، تنظيم ضور شاهدانها در ح شد و قباله

   سرزمين  را به  قوم  اين خواهد گرديد، زيرا من
 ». آورد  باز خواهم خودشان

 
  تفقدء وعده

 خداوند  ، آالم  بودم هنوز در زندانی وقت
  خداوند، آه2.  شد  نازل ديگر بر من بار

   من ، به  است  او يهوه  و نام  را آفريده  و زمين آسمان
 : فرمود نينچ
  را دربارهی  اسرار  و من  آن  درخواست از من«3

   تو آشكار خواهم  خواهد شد، به  واقع  در آينده آنچه
 و قصر  اورشليمی ها اگر خانهی  حت  آه بدان4!  ساخت
ی  آنها را برا  آنند تا مصالح  خراب  را هم پادشاه

 بكار   دشمنء  ديوار شهر در برابر حمله استحكام
  اينی  خواهند شد و اهال داخلی  بابل سربازان5، برندب

   خشم  بدر نخواهند برد؛ زيرا در شدت  سالم شهر جان
.   را نابود آنم  ايشان  آه  نمودم  خود اراده و غضب

  خود را از ايشانی ، رو  شرارتهايشان  تمام بسبب
 . ام برگردانده

ی ها ی خراب خواهد رسيد آهی ، زمان با وجود اين«6
   سعادت آنی  اهال  آرد و به  خواهم  را ترميم اورشليم
 را   يهودا و اسرائيل اسيران7.  بخشيد  خواهم و آسايش

   را آامياب ، ايشان  آورد و مانند گذشته باز خواهم
   به  نسبت آهی  گناهان  را از تمام آنان8.  گرداند خواهم
  اهم نمود و خو خواهمک اند، پا  شده  مرتكب من

  و افتخار منی  شادء  شهر مايه  اين آنگاه9. آمرزيد
دنيا، مرا ی  قومها  خواهد شد تمام خواهد بود و باعث

ی  و لطف  احسان  جهان  مردمء همه!  آنند تمجيد و تكريم
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 آرد، خواهند ديد و از   خواهم  قومم  در حق را آه
 ». خواهند لرزيد ترس

 شهرهای  گويند آه  می مردم«: فرمايد خداوند می10
 و خالی از   ويران  همه های اورشليم يهودا و آوچه

 بار   مكان ولی در همين11.   است  شده  و حيوانات سكنه
 و  ديگر آواز سرور و شادمانی و صدای شاد عروس

های   قربانی  منء  خانه  به مردم.  خواهد شد داماد شنيده
داوند قادر خ بياييد«:  ، خواهند گفت شكرگزاری آورده

 و   است ، زيرا او نيكو و مهربان  را تمجيد نماييم متعال
 را   سرزمين  اين من» !  پابرجاست  او هميشه رحمت
   خواهم ، سعادتمند و آامياب  گذشته  از دوران بيش

   ويران  شهرهايشء  همه  آه  سرزمين در اين12.  ساخت
خورد، بار   نمی  چشم  به  و حيوانی در آن  و انسان شده

و 13های خود را خواهند چرانيد،   گله ديگر چوپانان
:   جا فزونی خواهد يافت  در همه شمار گوسفندانشان

،   در دشت های آوهستانی، در شهرهای واقع در آبادی
  ، اطراف ، در خاک بنيامين  دشتهای نگب در تمام
بلی، روزی 14.  شهرهای يهودا  و در تمام اورشليم

   اهالی اسرائيل  به های خوبی آه  وعده  تمام  به آيد آه می
 . نمود ، وفا خواهم ام و يهودا داده

را بر ی  عادل  داود، شخص  از نسل  زمان در آن«15
   و انصاف  نشاند تا با عدل  خواهم  سلطنت تخت

يهودا و ی  روزها، اهال در آن16.  آند حكومت
ند آرد و خواهی  زندگ  و امنيت  در آسايش اورشليم

!  خواهد شد ناميده»  ما خداوند عدالت« شهر  اين
 داود،   بعد، از دودمان  به  از آن  بدانيد آه يقين17

   بر تخت  آه وجود خواهد داشتی  آس همواره
  از نسلی و آاهنان18،  بزند  تكيه  اسرائيل سلطنت

   خدمت  مشغول  در عبادتگاه نيز هموارهی الو
و ی آردی  هدايای،سوختنی ها یانخواهند بود تا قرب

 ». آنند  تقديم  حضور من ديگر بهی ها یقربان
 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام  اين سپس19
،   دارم  با روز و شب اگر بتوانی عهدی را آه«21و20

 نيز عهد و   من  بخورد، آنگاه  برهم بشكنی تا نظمشان
 تا از   شكست اهم داود خو  خود را با خدمتگزارم پيمان
 شود، و   و تختش  تاج  وارث  او آسی نباشد آه نسل

 نيز   آاهن  يعنی الويان عهد خود را با خدمتگزارانم

های   و ماسه  آسمان  ستارگان چنانكه22.   گسست خواهم
  ام  بنده  نسل  شمرد، همچنان توان  درياها را نمی ساحل

  اد خواهند شد آه آنقدر زي  الويان داود و خدمتگزارانم
 ». نخواهند بود  شمارش قابل

 : فرمود  من خداوند بار ديگر به23
گويند؟ آنها با ريشخند  ی م  چه مردمی ا آيا نشنيده«24
   و يهودا را برگزيده  اسرائيل خداوند آه«: گويند یم

!  است   خود واگذاشته  حال  را به  ايشان بود، اآنون
» ! خواند قومک ا ي ر  اسرائيل توان یديگر نم

   زمين ، و نظام  روز و شب قوانينی تا وقتی ول26و25
   خود و فرزندان ، ديگر قوم  برقرار است و آسمان

  را از نسلی  آس  نمود، بلكه نخواهمک داود را تر
   و يعقوب ، اسحاق  ابراهيم داود، بر فرزندان

   خواهم  رحمت  و بر ايشان  ساخت فرمانروا خواهم
   بازخواهم  ايشان  را به  رفته  از دست  و سعادتآرد

 ».گرداند
 

 صدقيای  خدا برا پيغام
 ء ، با همه  بابل  نبوآدنصر، پادشاه زمانی آه
های   سرزمين  تمام  از مردم  خود آه سپاهيان

 و ساير   اورشليم شد، به  می  او تشكيلء  سلطه تحت
   اين  فرمود آه  من  آرد، خداوند به شهرهای يهودا حمله

 :  نمايم  يهودا، اعالم  صدقيا، پادشاه  را به پيغام
   خواهم  تسليم  بابل  پادشاه  دست  شهر را به  اين من«

ی  فرار نخواه تو نيز راه3.  بكشد  آتش  را به آرد تا آن
 حضور  شد و تو را بهی  گرفتار خواه  بلكه داشت
 خواهد  محكوم خواهند برد؛ او تو را   بابل پادشاه
   آنچه  به حال4.  تبعيد خواهد نمود  بابل  و به ساخت

ی  نخواه  آشته تو در جنگ!   فرا ده  گوش گويم یم
   همانگونه مردم. مردی  خواه  در آرامش بلكه5شد، 
 بودند، بخور   از تو پادشاه  پيش  آه اجدادتی  برا آه

. ند يادبود تو نيز بخور خواهند سوزا سوزاندند، به
  افسوس«:  ، خواهند گفت  آرده  تو ماتم آنها در سوگ

   آه استی  چيز ، آن اين» !  درگذشت  پادشاهمان آه
 ». ام  نموده اراده

  پادشاهی  صدقيا  به  خدا را در اورشليم  پيغام من6
 و  اورشليمی ، شهرها  بابل ، سپاه  وقت در اين7.  دادم
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تنها ی  بود، يعن  آرده  را محاصره  و عزيقه الآيش
 هنوز   يهودا آهء ماندهی حصاردار باقی شهرها
 .آردند ی م مقاومت

 
  آنها ها و فريب بردهی آزاد ساز

ی ها  برده  يهودا، تمام  صدقيا، پادشاه بعد از آنكه8
   خداوند به از طرفی  را آزاد آرد، پيغام اورشليم

 ی،عهد مذهبک يی ، ط پادشاهی صدقيا(9.  رسيد من
  یعبرانی  يا آنيز  غالم  آه  بود هرآس تور دادهدس

  حقی  عبران  هيچ  بود آه دارد، او را آزاد آند و گفته
   با هم  همه ديگرباشد، چونی  عبران ندارد ارباب

 دستور   نيز همه  و مردم  قوم بزرگان10. برادرند
خود را آزاد ی ها ، برده  آرده  را اطاعت پادشاه
از   پس بود، چونی  موقت  ايشان داماما اق11. نمودند
 آنها را   آردند و دوباره  را عوض تصميمشانی مدت
   پيغام  خداوند اين همينی برا12 * ! خود ساختند برده

 خداوند،  پيام13) . داد  من  به اورشليمی اهالی را برا
 : بود  اين اسرائيلی خدا

 وقتی اجداد شما را در مصر از بردگی  سالها پيش«
هر 14   آه  و گفتم  عهدی بستم ، با ايشان رهايی دادم

   هفتم  آند، در سال  خدمت  سال  شش  عبرانی آهء برده
.  نكردند  دستور مرا اطاعت اما ايشان. بايد آزاد گردد

 را   خود را تغيير داديد و آنچه ، شما راه چندی پيش15
د را های خو  داديد و برده  بود، انجام  مورد پسند من آه

.  عهد بستيد  منء  مورد در خانه آزاد آرديد، و در اين
   من  نام ايد و به ، عهد خود را زير پا گذاشته اما حال16
 خود ء  زور برده  را به ايد و ايشان احترامی آرده بی

   بود، از ايشان  آرزويشان ای را آه ايد و آزادی ساخته
  اييد و ايشاننم  نمی  مرا اطاعت  چون پس17. ايد گرفته

 و قحطی و   جنگ ء بوسيله  هم آنيد، من را رها نمی
 آرد، و   رها خواهم  مرگ بيماری، شما را در چنگال
  شما به19و18.  نمود  خواهم در سراسر دنيا تبعيد و آواره

 آرديد و  ای را دو پاره  عهد، گوساله  اين  بستن هنگام

                                                 
در زمانی بود که اورشليم در , تصميم به آزادی بردگان   *

هنگامی که محاصره موقت متوقف .  بابلی ها بودءمحاصره
از , مردم روباره به شرارت پرداخته, )11-6: 37ارميا (شد 

 .ها سرپيچی کردند ردهدستور خدا مبنی بر آزادی ب

 را شكستيد؛   گذشتيد، اما عهدتان هايش  پاره از ميان
بلی، .  آرد  خواهم پاره  نيز شما را پاره  من بنابراين
   درباری، خواه  باشيد، خواه  مملكت  از بزرگان خواه
 رفتار   شما چنينء  فرد معمولی، با همه  باشيد خواه آاهن
 ء  تشنه  آه  دشمنانتان شما را در چنگ20.  آرد خواهم
 شويد، و  آشته آرد تا   هستند، رها خواهم خونتان

 وحشی   را خوراک الشخورها و جانوران اجسادتان
  ، برای مدت  بابل هر چند پادشاه21.  نمود خواهم

، ولی   است  شهر آشيده  اينء  از محاصره آوتاهی دست
   سپاه  او را تسليم و درباريان)  يهودا پادشاه( صدقيا  من
  سپاهيان   نمود آه  امر خواهم من22.  آرد  خواهم بابل
 را   آنند و آن  شهر حمله  اين  باز گردند و به بابل

   آرد آه  بكشند؛ آاری خواهم  آتش بگيرند و به
ای   شوند و موجود زنده شهرهای يهودا همگی ويران

 ».باقی نماند در آنها
 

 ها ی رآاب ارميا و طايفه
  پادشاه) پسر يوشيا (  يهوياقيم آهی زمان

 : فرمود  من د بهيهودا بود، خداون
 ء  خانه  را به ها برو و ايشان ی رآابء نزد طايفه«2

ی از اتاقهای  يك  و آنها را به  آن خداوند دعوت
 ».  آن  تعارف  شراب  ايشان ببر و بهی درون

 پدر   ارميا و نام  پدرش  نام  يازنيا، آه  پيش پس3
  و  برادران  و او را با همه  حبصنيا بود، رفتم بزرگش
 ء  خانه به4ها بودند،   رآابیء  طايفهء  نماينده  آه پسرانش

پسر ( نبی   حانان  پسران  اتاق  و به خداوند آوردم
   درباريان  مخصوص  آنار اتاق  اتاق اين.  بردم) يجدليا

 خدا ء  خانه نگهبان)  پسر شلوم( معسيا  و باالی اتاق
  قابل م های شراب  و آوزه  جام آنگاه5.  قرار داشت

 . تا بنوشند  آردم  و تعارف  گذاشتم ايشان
  ، چون نوشيم ی نم ، ما شراب نه«:  گفتند اما ايشان6

   آه  است  نموده وصيت)  پسر رآاب (  يوناداب پدرمان
.   نزنيم  شراب  به ، هرگز لب  فرزندانمان  ما و نه نه
   خانه  نه  آه  است  آرده  ما سفارش  به همچنين7

 و   باشيم  داشته  تاآستان ؛ نه  آنيم  زراعت ، نه بسازيم
  ؛ و گفته  باشيم  چادرنشين  هميشه ؛ بلكه  مزرعه نه

 عمر   سرزمين ، در اين  آنيم  اگر اطاعت است
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   تمام ما هم8.   داشت خواهيمی خوبی و زندگی طوالن
   تا بحال  زمان از آن.  ايم  آرده  او را اطاعت دستورات

 و   و پسران  زنان ، نه ايم  زده  شراب  به  لب ان خودم نه
   صاحب ، نه ايم  ساخته  خانه ما نه9!  دخترانمان
ما در 10.  آنيم یمی  آشاورز  ونه  هستيم مزرعه

   را اطاعت  يوناداب  و دستور پدرمان چادرها ساآنيم
   اين ، به  بابل نبوآدنصر، پادشاهی اما وقت11.  ايم آرده

   به  گرفتيم  و تصميم  آرد، ترسيديم حمله  سرزمين
  همينی برا.  آنيمی  و در شهر زندگ  بياييم اورشليم
 ». در اينجا هستيمک  اين  آه است

   ارميا فرمود آه  ماجرا، خداوند به  از اين پس13و12
   اعالم  اورشليم  اهالی يهودا و ساآنين  او را به آالم
آيا شما «: ويد بگ  او چنين ، از جانب داشته
آنها 14 بگيريد؟   عبرت ها درس خواهيد از رآابی نمی

   امروز لب اند و تا به  آرده  را اطاعت دستور جدشان
 هرگز   من اند، ولی شما از دستورات  نزده  شراب به

   شما را نصيحت  همواره با اينكه. ايد  نكرده اطاعت
تا بگويند   و انبيای خود را نزد شما فرستادم15،  نمودم
  پرستی دست های بد باز گرديد و از بت  از راه آه

 شما و   به  سرزمينی آه  در اين  دهم بكشيد تا اجازه
 زندگی آنيد،   و آرامش ، در صلح ام  بخشيده پدرانتان

ها  رآابی16.  نكرديد  نداديد و اطاعت اما شما گوش
 آنند،  اجرا می  را بطور آامل  يوناداب دستور جدشان

هر بار با 17. آنيد  نمی  مرا اطاعت ولی شما دستورات
 نكرديد و هر بار شما را  ، توجه  گفتم شما سخن

 ای اهالی يهودا و  بنابراين!  نداديد ، جواب خواندم
، بر  ام  گفته  بالهايی را آه  تمام ، من  اورشليم ساآنين

 »! نمود  خواهم شما نازل
خداوند قادر «:  ، گفتم ها آرده ی رآاب  رو به سپس19و18

 شما   چون فرمايد آه ی م اسرائيلی  ، خدا متعال
   اطاعت  را از هر حيث  يوناداب دستور جدتان

ی باقی  مردان  او هميشه  از دودمان ايد، بنابراين آرده
 ». نمايند  و خدمت خواهند بود تا مرا عبادت

 طومار ارميا
 سرپ (  يهوياقيم  سلطنت  چهارم در سال
 را   پيغام  يهودا، خداوند اين ، پادشاه)يوشيا

 : داد  من به

   عليه  مرا آه  سخنان  و تمام  آن تهيهی طومار«2
  ، از نخستين ام  ديگر گفته  و يهودا و اقوام اسرائيل
   را در آن  امروز، همه  يوشيا تا به  در زمان پيغامم
  را آهی  بالهاي  يهودا تمام مردمی شايد وقت3.  بنويس

 ببينند،   نوشته  بصورت  بياورم  بر سرشان قصد دارم
.  نمايند  بازگشت بد خويشی ها  آنند و از راه توبه
 ». آمرزيد  را خواهم  نيز ايشان  من آنگاه

   و هر آنچه را نزد خود خواندم) پسر نيريا(ک بارو4
  همه  و او او بازگو آردمی  بود، برا خداوند فرموده

  ام ی در اينجا زندان من«:   او گفتم  به سپس5.  را نوشت
 تو در  بنابراين6.   خداوند بروم  خانه  به توانم یو نم
 خداوند برو   خانه گيرند، به ی م  روزه  مردم آهی روز
   در آن ، چون بلند بخوانی  طومار را با صدا و اين

 از سراسر يهودا در آنجا گرد خواهند  روز، مردم
 از  بد خود باز گردند و پيشی ها د از راهشاي7. آمد
 آنند، زيرا   بخشش  دير شود، از خداوند طلب آنكه
، بسيار   فرموده  اعالم  قوم  اين  خداوند عليه آهی بالي

 ».  است سخت
 خدا را تمامًا   آرد و آالم  عمل  منء  گفته بهک بارو8

  ماه امر، در  اين9.  خواند مردمی  خداوند براء در خانه
ی رو) پسر يوشيا (  يهوياقيم  سلطنت  پنجم  از سال نهم
 ء  خانه  از سراسر يهودا به  روز مردم در آن. داد

.  نمايند  شرآت  روزه  بودند تا در مراسم خداوند آمده
   اتاق بهک  شدند، بارو  شنيدن  آماده همهی وقت10

 و از آنجا  دربار رفتی منش)  پسر شافان(جمريا 
   در حياط  اتاق اين. ( خواند مردمی را براطومار 

  واقع»  جديدء دروازه«ک  خداوند و نزديء خانهی باالي
 .) بود شده

  پيغام)   شافانء پسر جمريا، نوه( ميكايا  آهی هنگام11
   اتاق  به درنگ یب12،  طومار شنيد خداوند را از آن

  م دور ه  قوم  در آنجا بزرگان  آه  دربار رفت منشيان
دربار، داليا ی  منش  اليشاماع  بودند، از جمله جمع

پسر (، جمريا )پسر عكبور ( ، الناتان)پسرشمعيا(
  را آهی ميكايا پيغام13. )پسر حننيا(، صدقيا ) شافان
 بازگو  ايشانی  بود، برا  خوانده قومی براک بارو

ی  يهود  نام بهی ، شخص  قوم  بزرگان آنگاه15و14آرد؛ 
ک  را نزد بارو)ی آوشء  شلميا، نبيرهء ، نوهپسر نتنيا(
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 طومار را   بيايد و آن فرستادند تا از او بخواهد آه
   خواهش  مطابق همک بارو.  نيز بخواند ايشانی برا

 . آرد  عمل ايشان
 يكديگر   به  با ترس  شد، ايشان طومار خواندهی وقت16

  وع موض ما بايد اين«: گفتندک  بارو  آردند و به نگاه
   اين  بگو آه اولی ول17.   برسانيم  پادشاه  عرض را به
   آيا آنها را ارميا گفتهی؟ نوشت  را چگونه مطالب
   به ارميا آنها را آلمه«:  داد جوابک بارو18» ؟ است
» .  طومار نوشتم اينی  رو  با مرآب  و من  گفت آلمه

  نپنها تو و ارميا خود را«: گفتندک  بارو  به ايشان19
بعد طومار 20» ! نگوييد آجا هستيد  هيچكس آنيد و به

  دربار، گذاشتند و بهی ، منش  اليشاماع را در اتاق
 او   اطالع  را به  رفتند تا قضيه حضور پادشاه

 .برسانند
.  را فرستاد تا طومار را بياورد»یيهود « پادشاه21

ی آورد و برای  منش  اليشاماع  را از اتاق او نيز آن
 حضور داشتند،   دربار آه  مقامات  و تمام شاهپاد

ی  زمستان  در آاخ  بود و پادشاه زمستان22. خواند
   چند ستون»یيهود«ی وقت23.  بود  نشسته  آتش مقابل
 را با چاقو بريد و   قسمت  آن  را خواند، پادشاه از آن

شد  ی م  طومار خوانده  آه ، و بتدريج  انداخت در آتش
.  طومار را سوزاند  داد تا تمام  ادامه آار را همين

 خدا نترسيدند و   آالم  از شنيدن او و اطرافيانش24
  ، داليا و جمريا به  الناتان و با اينكه25،  نشدند غمگين
او ی  طومار را نسوزاند، ول  آردند آه  التماس پادشاه
 .ننمودی توجه

پسر ( و سرايا  ئيل ی يرحم  شاهزاده  به  پادشاه آنگاه26
 مرا و  دستور داد آه)  پسر عبدئيل(و شلميا )  عزرئيل
  خداوند ما را پنهانی  آنند، ول را بازداشتک بارو
 . بود آرده

   طومار را سوزاند، خداوند به  پادشاه  از آنكه پس27
 ء  و همه  آنم ديگر تهيهی طومار28   فرمود آه من

ی ر رو، ب  بودم نوشتهی  در طومار قبل را آهی سخنان
   خداوند چنين  آه  بگويم  پادشاه و به29،   بنويسم آن
   زيرا در آنی، طومار را سوزاند تو آن«: فرمايد یم

   را ويران  مملكت  اين  بابل  پادشاه  بود آه  شده نوشته
 و   از انسان  است  در آن  را آه خواهد آرد و هر چه

،  هوياقيميی  ا بنابراين30.  خواهد برد  از بين حيوان
داود ی  پادشاه بر تختی  تو آس  يهودا، از نسل پادشاه
 خواهد شد   انداخته  تو بيرونء جنازه.  نخواهد زد تكيه

ی ، در سرما باق  و شب  سوزان تا روز، زير آفتاب
 را   مملكتت  را و بزرگان تو را و خاندانت31. بماند

   نمود، و تمام  خواهم  مجازات بخاطر گناهانتان
   مردم ، بر سر تو و بر سر تمام ام  گفته را آهی بالهاي

ی  هشدارها  به  آورد، چون  خواهم يهودا و اورشليم
 ».آنيد ینمی  توجه من
  گفته  قبًال  آه  و آنچه ديگر گرفتمی  طومار  من پس32

 تا بنويسد؛  بازگو آردمک  بارو ، بار ديگر به بودم
 ! افزود  آن نيز بهی ر بسيا  بار خداوند مطالب اينی ول
 

 آند ی دعا م صدقيا از ارميا درخواست
  ، بجای يهوياآين  بابل نبوآدنصر، پادشاه

) پسر يوشيا(، صدقيا )  پادشاه پسر يهوياقيم(
   صدقيا، نه ولی نه2.  پادشاهی يهودا نشاند را بر تخت
   باقی مانده  مرزوبوم  در آن  مردمی آه  و نه درباريانش

   به  من  خداوند توسط  پيغامهايی آه ، هيچيک بهبودند
، صدقيای  با وجود اين3. آردند داد، توجهی نمی آنها می
پسر  ( و صفنيای آاهن) پسر شلميا ( ، يهوآل پادشاه
 برای   بخواهند آه  فرستاد تا از من را نزد من) معسيا
   بودم  هنوز زندانی نشده  من  زمان در آن(4.   دعا آنم قوم
 .) رفتم  می خواستم  می  هر جا آه و به

يهودا ی جنوبی  مرزها  مصر به سپاهيانی وقت5
 را آزاد آنند،   اورشليمء  شده رسيدند تا شهر محاصره

 آشيدند تا با   دست  از محاصره  بابل سپاهيان
 . بجنگند مصريان

   فرستادگان  او به از جانب7   فرمود آه  من خداوند به6
 :  بگويم ين چن پادشاه

   تا از آينده  فرستاده  حضور من  يهودا شما را به پادشاه«
 برای   مصر آه  سپاهيان  او بگوييد آه به. باخبر شود
نشينی خواهند   مصر عقب اند، به  شما آمده آمک به

   شهر حمله  اين  تا به ها باز خواهند گشت و بابلی8آرد، 
  خود را فريب9. شند بك  آتش  را بگيرند و به آنند و آن

آنها . گردند ها ديگر باز نمی ندهيد و فكر نكنيد بابلی
 را   بابل  سپاه حتی اگر تمام10!  مطمئنًا باز خواهند گشت
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ای سرباز زخمی در   عده  فقط  بكوبيد آه  درهم چنان
   بيرون  و خيزان  باقی بمانند، همانها افتان چادرهايشان

 شهر را   خواهند داد و اين خواهند آمد و شما را شكست
 »! خواهند آشيد  آتش به
 

  ارميا  شدن محبوس
   دست  اورشليمء  از محاصره  بابل  سپاه آهی هنگام11

 از  من12،  شود  مصر وارد جنگ آشيد تا با سپاه
  آهی  ملك  تا به  شدم  بنيامين  سرزمين  عازم اورشليم
   به  اينكه بمحضی ول13.  نمايمی ، سرآش  بودم خريده
   اتهام  مرا به  نگهبانان ، رئيس  رسيدم  بنيامينء دروازه
،   نگهبان اين. (ها دستگير آرد یبابلی برای جاسوس

 .) حننيا بودء يرئيا پسر شلميا، نوه
ی  و جاسوس  هرگز قصد خيانت  آه  گفتم من14

  نكرد و مرا نزد مقاماتی يرئيا توجهی ول.  ام نداشته
   شدند، مرا شالق  خشمگين آنها بر من16و15. شهر برد
ی ، منش  يوناتانء  خانه  زيرزمين  سياهچال زدند و به
 بودند،   آرده  تبديل  زندان  را به  آن دربار، آه
.  بودمی در آنجا زندانی  زياد  مدت من. انداختند

 فرستاد و مرا   من  بدنبال پادشاهی  صدقيا سرانجام17
آيا «:  پرسيد  از من  و مخفيانهآوردی  سلطنت  آاخ به
:  گفتم» ی؟داری  خداوند پيغام از طرفی  تازگ به
   بابل  پادشاه  تو تسليم  آه خداوند فرموده!   دارمی،بل«

 »!شدی خواه
 و از   آشيدم  خود را پيش  زندانی شدن  موضوع آنگاه18

   زندان  مرا به  آه ام  آرده  چه مگر من«:   پرسيدم پادشاه
   تو يا به  به  نسبت ؟ آيا من  چيست ايد؟ جرمم داختهان

  آن19؟  ام  شده  خطايی مرتكب  مردم  اين  و يا به درباريان
  آردند پادشاه  پيشگويی می انبيای شما آجا هستند آه

،  ای پادشاه20 نخواهد آرد؟   ما حمله  سرزمين  به بابل
  ، چون ن بازنگردا  سياهچال  آن  مرا به آنم تقاضا می

 ». داد  خواهم يقينًا در آنجا جان
   سياهچال  آن  دستور داد مرا به پادشاهی  صدقيا پس21

   قصر پادشاه  مرا در زندان باز نگردانند، بلكه
شود، هر  ی در شهر پيدا م  نان آهی دارند و تا وقت نگه

   من  ترتيب بدين.  بدهند  من  به  تازه نانی روز مقدار
 .  شدم  منتقل  قصر پادشاه  زندان به

 
  ارميا در سياهچال
 ،)پسر فشحور(، جدليا ) پسر متان(اما شفطيا 

) پسر ملكيا(و فشحور ) پسر شلميا ( يوآل
 در شهر  هر آه«2:  گفتم  می  چنين  مردم  به  من شنيدند آه

 و بيماری خواهد مرد، ولی هر  بماند با شمشير و قحط
خداوند 3.  خواهد ماند د، زندهها شو  بابلی  تسليم آه

 خواهد   را تصرف  حتمًا اورشليم  بابل  پادشاه  آه فرموده
 رفتند  نزد پادشاه ،  سخنان  اين  آنها با شنيدن پس4» !آرد

   دستور بفرمايی اين  آه آنيم استدعا می«: و گفتند
 و   مردمء  روحيه  سخنانش  آنند، چون  را اعدام شخص

او يک . آند  می  را تضعيف مانده باقی چند سرباز  اين
 ».  است خائن

،  بسيار خوب«:   آرد و گفت  موافقت پادشاهی صدقيا5
  توانم ی نم من.  آنيد دانيد، عمل ی م هر طور صالح

 »! بكنمی  شما آار  ميل برخالف
   به  آوردند و با طناب  بيرون  آنها مرا از زندان پس6

   ملكيا بود، پايين شاهزاده   به  متعلق آهی  چاه داخل
 و   پر از گل  آن تهی ، ول  نداشت  آب  چاه آن. فرستادند

 .  فرو رفتم  در گل بود، و منی ال
   مهم  سرا و از مقامات  خواجه آهی حبشک عبدمل8و7

  پس. اند  انداخته  سياهچال  مرا به دربار بود، شنيد آه
  ساند، و به ر  بنيامينء  دروازه  خود را به با عجله
  پذيرفت ی حضور م  را به  در آنجا مردم  آه پادشاه
ی ا ، افراد تو آار ظالمانه سرور منی ا«9:  گفت
او در آنجا از . اند  انداخته  ارميا را در چاه اند آه آرده

   هم  نان تكهک  در شهر ي خواهد مرد، چونی گرسنگ
 ».شود یپيدا نم

 سی نفر را با  داد آه عبدملک دستور   به  پادشاه پس10
   بيرون  از چاه  بميرم  از آنكه خود ببرد و مرا پيش

   افراد به  با اين  همراه عبدملک بالفاصله11. بياورد
 و لباسهای   و از آنجا مقداری پارچه  رفت انبار آاخ

 آمد و آنها را برای   بر سر چاه سپس.   برداشت آهنه
  اين«:   گفت  من هب12 فرستاد و   پايين  با طناب من

 بگذار تا وقتی   را زير بغلت های آهنه ها و لباس پارچه
  وقتی من» ! نشوی ، اذيت آشيم  باال می تو را با طناب
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 قصر   زندان  آشيدند و به مرا بيرون13،  حاضر شدم
 .  بازگرداندند تا همانجا بمانم پادشاه

 
  صدقيا با ارميا مخفيانهی گفتگو

 فرستاد و   من ، بدنبال  صدقيای پادشاه از مدتی، پس14
 حضور خود   خدا به  خانه  سومء  دروازه مرا در محل
  خواهم  و می از تو سؤالی دارم«:   گفت  من آورد و به

 »! بگويی  من ، به  هست  آه  را هر چه حقيقت
 و  ، مرا خواهی آشت  را بگويم اگر حقيقت«:  گفتم15

   نخواهی ، گوش  آنم تاگر تو را راهنمايی و نصيح
 ».آرد

 خورد   قسم منی  برا  در نهان پادشاهی  صدقيا پس16
،   بخشيده  ما حيات  به  آه  خداوند زنده به«:  و گفت

  آهی  آسان  و بدست  آشت  تو را نخواهم سوگند آه
 »! سپرد  هستند، نخواهم  خونتء تشنه

،  متعالخداوند، خدای قادر «:   صدقيا گفتم  به آنگاه17
 شوی،   بابل  پادشاه  اگر تسليم  آه  فرموده خدای اسرائيل
   به  شهر هم  خواهيد ماند و اين  زنده ات تو و خانواده

 نشوی،  ولی اگر تسليم18 نخواهد شد؛   آشيده آتش
 خواهند   آتش ، به  آرده  شهر را تصرف ها اين بابلی

 »!آشيد و تو نيز گرفتار خواهی شد
   ممكن ، چون  شوم  تسليم ترسم ی م من«:  گفت  پادشاه19

 طرفدار خود،   يهوديان  دست ها مرا به ی بابل است
  بر سرمی  بالي  چه  نيست  معلوم آنگاه. بسپارند

 ».خواهند آورد
 آنها نخواهند   تو را به  آه  بدان يقين«:   دادم جواب20

   خداوند اطاعت  از آالم  آه آنم یاستدعا م. سپرد
. شدی  نخواه  آشته ، چون  توست  نفع  به  اين.ینماي

   خداوند در رؤيا بهی، شو تسليمی اما اگر نخواه21
ی  سلطنت  در آاخ آهی  زنان  تمام آه22  داد  نشان من
 خواهند   بابل  سپاه  فرماندهان  دست اند، به ماندهی باق
   برده  بيرون  از آاخ  ايشان آهی هنگام. افتاد
   به پادشاهک  نزدي دوستان«:  د، خواهند گفتشون یم

 خود  ها او را بحال یاند و در سخت  آرده او خيانت
   بدست  و فرزندانت  زنان تمام23» !اند رها نموده

 فرار   به ها خواهند افتاد و خود نيز موفق یبابل

ی  گرفتار خواه  بابل  پادشاه شد و در چنگی نخواه
 »!  خواهد سوخت  شهر در آتش  و اين گشت

ما ی از گفتگوی  آس  باش مواظب«:  صدقيا گفت24
!  نباشد  جانت متوجهی  پيدا نكند تا خطر اطالع

   با تو صحبت  باخبر شوند آه  درباريان آهی هنگام25
 تهديد خواهند نمود تا از   مرگ ، تو را به ام آرده

   ايشان بهی ول26؛ يابندی ما آگاهی  گفتگو موضوع
  مرا به   آه  آردم  التماس  پادشاه  به گو آه ب فقط

 در آنجا   باز نگرداند، چون  يوناتانء  خانه سياهچال
 »! مرد خواهم

 ،  بزرگان  تمام نكشيد آهی طول.  شد همانطور هم27
ی  گفتگوي  چه  با پادشاه  آمدند و پرسيدند آه نزد من
  ود، به ب  گفته  پادشاه  آه  نيز همانگونه من.  ام داشته

ی  نتوانستند آار ديگر  هم ايشان.   دادم آنها جواب
.  بود  را نشنيده  و پادشاه  من سخنانی بكنند، زيرا آس

   دست  به  اورشليم آهی  تا روز  ترتيب  اين به28
 .  ماندم  قصر پادشاه ها افتاد، در زندان یبابل
 

   اورشليم سقوط
  صدقيا،  سلطنت  سال  از نهمين  دهم در ماه
، با   بابل  يهودا، نبوآدنصر، پادشاه پادشاه

  ، آن  آرده  حمله  اورشليم  خود بار ديگر به  سپاه تمام
  ، از سال  چهارم  ماه در روز نهم2.  نمود را محاصره

  ها ديوار شهر را خراب ی صدقيا، بابل  سلطنت يازدهم
   نمودند و شهر را تصرف  رخنه  داخل ، به آرده
 شهر   داخل  بابل  سپاه  فرماندهان  تمام سپس3. ندآرد

.  نشستند»ی وسطء دروازه« آنار  شدند و پيروزمندانه
 و   شراصر، سمجرنبو، سرسكيم  آنها نرجل در ميان
   چشم ، به)  بابل مشاور پادشاه( شراصر  نرجل

 .خوردند یم
 شهر   ديدند آه  و لشكريانش پادشاهی صدقيای وقت4

 دو ديوار   بين آهی ا  از دروازه ، شبانه  آرده سقوط
ی بود، فرار آردند و بسوی  سلطنت  آاخ  باغ پشت
   را تعقيب بابليها، پادشاهی ول5.  رفتند  اردنء دره

 حضور   اريحا گرفتند و به آردند و او را در دشت
  او در شهر ربله.  آوردند  بابل نبوآدنصر، پادشاه

  در آنجا او حكم.  بود شده مستقر  حماتک  در خا واقع
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 دستور   بابل پادشاه6.  صدقيا را صادر آرد مجازات
 يهودا را در برابر   صدقيا و مقامات داد فرزندان

   چشمان  امر آرد آه سپس7.  آنند  او اعدام چشمان
 درآورند و او را با زنجير ببندند  صدقيا را از حدقه

 . ببرند  بابل و به
  را بهی  سلطنت ليها شهر و آاخ، باب  ضمن در اين8

  به9.  آردند  آشيدند و ديوار شهر را خراب آتش
 ء ، باقيمانده  بابل  سپاهء  فرمانده دستور نبوزرادان

   آورده  او پناه  به را آهی  آسان  و تمام  اورشليم جمعيت
ی  چيز  را آه فقيرانی ول10؛  فرستادند  بابل بودند، به

 و  گذاشتند و مزرعهی يهودا باق  نداشتند در سرزمين
 . دادند  ايشان  به تاآستان

 
 ارميای آزاد

   دستور داده  نبوزرادان  نبوآدنصر به در ضمن12و11
   از من  بود آه  آرده  مرا پيدا آند و سفارش بود آه
، در  خواهم ی م  نمايد و هر چه مواظبتی بخوب

   سپاهء ده، فرمان  نبوزرادان پس14و13.  بگذارد اختيارم
   و نرجل سرايان  خواجه  رئيس  و نبوشزبان بابل

 دستور   طبق  و ساير مقامات شراصر، مشاور پادشاه
 فرستادند تا مرا ببرند و   زندان بهی ، سربازان پادشاه

  بسپارند تا مرا به)   شافانء ، نوه پسر اخيقام( جدليا  به
 خود   قوم يان م  به  من  ترتيب  اين به.  خود ببردء خانه
 .  بودند، بازگشتم ماندهی  باق  سرزمين  در آن آه
 

  ک عبدمل  به  خدا نسبت نظر لطف
 هنوز در   من آهی ها، زمان ی بابلء  از حمله پيش15

 : داد  من  را به  پيغام ، خداوند اين  بودم زندان
   او بگو آه  و به بفرستی حبشک  عبدمل  سراغ به«16

: فرمايد ی م  چنين اسرائيلی ، خدا الخداوند قادر متع
  بر سر اينی ، بزود  بودم  قبًال گفته را آهی بالهاي«

. بودی  خواه  آورد، و تو نيز شاهد آن شهر خواهم
   دست  داد و به  خواهم  نجات تو را از مهلكهی ول17

. شدی  نخواه  آشتهی،ترس ی م  از ايشان آهی آسان
 ی، دار  من  به  نسبت آهی  و اعتماد  ايمان  پاس به18

   خواهم  نگه  و تو را در امان آنم ی م  را حفظ جانت
 ». داشت

 
  ارميا نزد جدليا سكونت

   برده  بابل  به  و يهودا آه  اورشليم اسيران
 نيز در  من.  رسيدند  رامه  به شدند، در راه می

  سپاه ء  فرمانده ؛ ولی در آنجا نبوزرادان  بودم  ايشان ميان
 . آرد  زنجيرهای مرا گشود و آزادم بابل

 بود  خداوند، خدای تو گفته«:  او مرا فرا خواند و گفت2
 او  و اآنون3 خواهد نمود؛   را ويران  سرزمين  اين آه
   باليا بدين  اين تمام.   است  خود را عملی آرده قول
ايد و او را   آرده  او گناه  به  شما نسبت  آه  است سبب

  گشايم  را می  زنجيرهايت ، من حال4. ايد  ننموده طاعتا
 بيايی،   بابل  به خواهی با من اگر می.  آنم  می و آزادت

 آيد؛ ولی  بعمل   از تو بخوبی مراقبت  آه دهم ترتيبی می
   اين خواهی بيايی، اشكالی ندارد؛ تمام اگر نمی
   دوست  هر جايی آه ، به  روی توست  پيش سرزمين

اما اگر قصد داری بمانی، نزد جدليا 5. ری، برودا
   او را حاآم  بابل  پادشاه ، آه)  شافانء ، نوه پسر اخيقام(

 جدليا   آه  قومء  بقيه ، برو و در ميان  است يهودا ساخته
، مختار  بهرحال.  آند، بمان  می  حكومت بر ايشان

 »! شو خواهی، ساآن  می درهر جا آه. هستی
 داد و مرا آزاد   من  به و پولک خورا ی مقدار سپس
   و در ميان  نزد جدليا آمدم  شهر مصفه  به پس6. آرد
 .  شدم  بودند، ساآن ماندهی  در يهودا باق  آه  قومء بقيه

 
  يهودا جدليا، حاآم

 لشكر و  ، بعضی از سرداران  ميان در اين7
 بودند و در  ها نشده  بابلی  هنوز تسليم سربازانشان

 جدليا از  ولی وقتی شنيدند آه. بردند را بسر میصح
 و فقرای   بازماندگان ، سرپرست  بابل  پادشاه طرف

.  آمدند  مصفه  جدليا به برای ديدن8،   است  شده سرزمين
، )پسر نتنيا ( اسماعيل:  بودند از  افراد عبارت اين

پسر (، سرايا )  قاريح پسران (  و يوناتان يوحانان
پسر (، يزنيا )  نطوفات اهل( عيفای  پسران، ) تنحومت
  جدليا آنها را مطمئن9.   ايشان ، و سربازان)معكاتی
 و  ها بشويد، در امن  بابلی اگر تسليم«:  ، گفت ساخته
   خدمت  بابل  پادشاه همينجا بمانيد، به.  خواهيد ماند امان

 در  من10.  شود  خير و صالحتان  چيز به آنيد تا همه
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 امور   برای رسيدگی به ها آه  بابلی  تا به مانم می  مصفه
؛ ولی شما در هر  آيند، پاسخگو باشم  می  سرزمين اين

 را   شويد و زمين توانيد ساآن خواهيد، می  می شهری آه
 و  ، شراب  ميوه  آردن آوری و ذخيره  جمع آباد آنيد و به

 ». شويد  مشغول روغن
 و  ، ادوم  عمون،  موآب  به نيز آهی يهوديان11
 هنوز   بودند، شنيدند آه  گريخته اطرافی ها یآباد
اند و جدليا فرماندار  ماندهی در يهودا باقی ا عده

   اين  از تمام بنابراين12.   است  شده سرزمين
 نزد جدليا   يهودا بازگشتند و در مصفه ها به سرزمين
 پرداختند و   و زرع  آشت  گزيدند و به سكونت
 . آردند  جمع  فراوان محصول

 
  جدليا قتلی ماجرا

و ساير )  پسر قاريح (  يوحانانی، از مدت پس14و13
   بودند، به ها نشده ی بابل  تسليم  لشكر آه سرداران
،   بعليس  دادند آه  جدليا اطالع  آمدند و به مصفه
را مأمور ) پسر نتنيا ( ها، اسماعيل ی عمون پادشاه
 آنها را باور ء جدليا گفتهی ول.  تا او را بكشد آرده
   بده اجازه«:   جدليا گفت  به  محرمانه يوحانان15. نكرد
 از ماجرا   هم هيچكس.   را بكشم  و اسماعيل  بروم آه

   او تو را بكشد؟ هيچ چرا بگذاريم. باخبر نخواهد شد
   به آهی  بر سر يهوديان  صورت در آنی ا فكر آرده

   پراآنده  خواهد آمد؟ همه اند، چه اينجا بازگشته
 ».  خواهند رفت خواهند شد و از بين

   چنين دهم ی نم  تو اجازه  به من«:  جدليا گفتی ول16
  حقيقتی گوي ی م  اسماعيلء  درباره  آنچهی؛بكنی آار
 ».ندارد

 
  ءپسر نتنيا، نوه ( ، اسماعيل  هفتم اما در ماه
كی از  سلطنتی و ي  از خاندان آه)  اليشاماع

   مصفه  نفر به  ده  همراه  بود، به  پادشاه  بلند پايه مقامات
خوردند،   غذا می  با هم هنگامی آه. نزد جدليا آمد

 را  ، شمشيرهايشان  و همراهانش  اسماعيل ناگهان2
  سپس3. ، او را آشتند ور شده آشيدند و بر جدليا حمله

 در   را آه يهودی و بابلی  سربازان  رفتند و تمام بيرون
 . آردند  عام  با جدليا بودند، قتل مصفه

 شود،   ماجرا پخش  خبر اين  از آنكه روز بعد، پيش4
 از   و سامره ، شيلوه هشتاد نفر از شهرهای شكيم5

 عزاداری، با   رسم آردند و به  عبور می نزديكی مصفه
، با   خراشيده  و صورت های دريده ، لباس  تراشيده ريش
 در  اسماعيل6. رفتند خداوند می ء  خانه بخور به و  هديه
 آنها از شهر  ، برای استقبال گريست  زارزار می حاليكه
بياييد و ببينيد «:   رسيد، گفت  ايشان وقتی به.   رفت بيرون
 »!  است  بر سر جدليا آمده چه

   و همدستانش  وارد شهر شدند، اسماعيل وقتی همه7
   را در گودال هايشان هآنها را نيز آشتند و جناز

   به  نفر بودند آه ، ده  گروه ولی در آن8. انداختند
 اگر آنها را نكشد، بروند و هر   دادند آه  قول اسماعيل

  اند، برايش  آرده  پنهان  و عسل ، جو، روغن  گندم چه
  گودالی آه9.  نفر را نكشتند  ده  آن پس. بياورند
   همان  انداخت در آن را  مقتولين ء  جنازه اسماعيل

 و   بنای برج  هنگام ، به  آسای پادشاه  آه گودالی است
،   اسرائيل  با بعشا، پادشاه  جنگ  در زمان باروی مصفه
   پادشاه ، دختران  اسماعيل در ضمن10.  بود حفر نموده

   بودند و نبوزرادان  در مصفه  را آه  قوم و بازماندگان
 جدليا   دست  را به ، ايشان بابل  گارد پادشاه  ءفرمانده
 و   را با خود برداشت  بود، اسير آرد و همه سپرده

 . افتاد ها براه  عمونی بسوی سرزمين
 لشكر  و ساير سرداران)  پسر قاريح ( ولی يوحانان11

   نفرات با تمام12 آگاهی يافتند،   اسماعيل وقتی از جنايت
آنها در . بكشند او پرداختند تا او را   تعقيب خود به

.  او رسيدند  به  در جبعون  واقع  بزرگء نزديكی برآه
 بودند، وقتی   اسماعيل  در اسارت اشخاصی آه14و13

 او را ديدند، از خوشحالی فرياد   و همراهان يوحانان
 .برآوردند و بسوی آنها دويدند

   نفر از همدستانش  با هشت  گيرودار اسماعيل در اين15
 .ها بگريزد  عمونی  سرزمين  شد به موفق

،   سربازانء  همه  بالفاصله  و افرادش يوحانان18و17و16
   داده  نجات سرايانی را آه ها و خواجه ، بچه زنان

   آمهام  جيروتء  دهكده  به  محل بودند، برداشتند و از آن
   بابليها به  رفتند، تااز آنجا از ترس  لحم در نزديكی بيت

  ، به  بابل را جدليا، فرماندار پادشاهمصر بگريزند، زي
 . بود  شده  آشته  اسماعيل دست
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  از ارميا مردمی  دعا درخواست

 و) پسر هوشعيا( * و عزريا  يوحانان آنگاه
، از   مردم  لشكر و تمام ساير سرداران

  التماس«: و گفتند2  آمدند ، نزد من تا بزرگک آوچ
   آه  همانگونه ، چون ما دعا آنی  برا آنيم یم
ی باقی  آمء  عده  فقط  بزرگ  قوم  از آنی،بين یم

 نما تا   درخواست خودتی از خداوند، خدا3.  ايم مانده
 ».  آجا برويم  و به  آنيم  دهد چه  ما نشان به
   درخواست  طبق ، من بسيار خوب«:   دادم جواب4

 آرد  شما دعا خواهمی  حضور خداوند، خدا شما، به
 رای  و چيز  گفت  شما خواهم  بفرمايد، به هو هر چ
 »! نمود  نخواهم پنهان

 او   خداوند بر ما اگر هر چه لعنت«: آنها گفتند5
   ما باشد، چه  دلخواه  طبق چه6،   نكنيم بگويد، اطاعت

 حضور   تو را به خود را آهی ما خداوند، خدا! نباشد
  ر مطيع نمود، زيرا اگ  خواهيم ، اطاعت فرستيم یاو م

 خير و  ما بهی  چيز برا ، همه  او باشيم دستورات
 ». خواهد شد تمامی خوب

 
 ارميای  دعا  خدا به پاسخ

 نيز  من8.  داد  جواب  دعای من  روز بعد، خداوند به ده7
 را از   قوم  لشكر و تمام  و ساير سرداران يوحانان
:   گفتم  ايشان و به9   تا آوچک فرا خواندم بزرگ

   خداوند، خدای اسرائيل  درگاه  شما را به خواستدر«
   سرزمين در اين«10:  فرمود ، چنين  و او در پاسخ بردم
  اگر بمانيد، شما را استوار و برقرار خواهم. بمانيد
 آرد،   نخواهم  و پراآنده  و ديگر شما را منهدم ساخت
  ، بسيار غمگين  آوردم  بر سرتان  از باليی آه چون
 با شما   من  نترسيد، چون  بابل ديگر از پادشاه11.  ام شده
  من12.   او برهانم  و از دست  دهم  تا شما را نجات هستم

 او بر شما   آرد آه  خود، آاری خواهم از روی رحمت
   در سرزمين  دهد آه  باشد و اجازه  داشته نظر لطف

 ».خود باقی بمانيد

                                                 
 . آمده است»يزنيا«, »عزريا«ها بجای  در برخی نسخه   *

د و نخواهيد در  نكني ولی اگر خداوند را اطاعت«14و13
 مصر پافشاری   به  بمانيد، و برای رفتن  سرزمين اين

،   بتوانيد در آنجا از جنگ  اميد آه  اين نماييد، به
  در اين15 باشيد،   در امان  و هراس گرسنگی و ترس

،   يهودا، خداوند قادر متعال ، ای بازماندگان صورت
 اصرار اگر«: فرمايد  می  شما چنين  به خدای اسرائيل

 از  ای آه  و قحطی جنگ16 مصر برويد،   به داريد آه
 خواهد شد و در  ترسيد، در آنجا دامنگيرتان  می آن

 آسانی   سرنوشت اين17.   خواهيد رفت همانجا از بين
 مصر بروند و در آنجا   اصرار دارند به  آه است

، گرسنگی و  بمانند؛ بلی، شما همگی در اثر جنگ
 در  بيماری خواهيد مرد و هيچيک از شما از باليی آه

 بدر نخواهد   سالم  آورد، جان  خواهم آنجا بر سرتان
 بر سر   من  و غضب  خشم  آتش  آه همانگونه18. برد
  وارد مصر  اينكه ، بمحض  ريخت هالی اورشليما

  شما مورد نفرت.  شويد، بر سر شما نيز خواهد ريخت
 و ناسزا   شما نفرين  و به و انزجار قرار خواهيد گرفت

 ». را نخواهيد ديد  و ديگر هرگز وطنتان خواهند گفت
   به  آه  است  شما گفته خداوند به«:   گفتم در پايان19

.   شما دادم  را به  هشدار الزم  هم و منمصر نرويد 
 بزرگی   مصر برويد اشتباه  اگر به  بدانيد آه پس20

 دعا   خواستيد تا برايتان شما از من. شويد  می مرتكب
 خواهيد   خداوند بگويد اطاعت  هر چه  و گفتيد آه آنم
   به  آلمه  به  خداوند فرمود، آلمه امروز آنچه21. آرد

   آه حال22. آنيد  نمی ، ولی شما اطاعت ام شما گفته
 در آنجا   بدانيد آه  مصر برويد، يقين اصرار داريد به
 ». و قحطی و بيماری خواهيد مرد در اثر جنگ

 
 برند ی مصر م ارميا را به
  آنها  به  خداوند را بطور آامل پيغامی وقت

و ) پسر هوشعيا(عزريا 3و2،   نمودم اعالم
 خودپسند  و ساير اشخاص)  اريحپسر ق ( يوحانان
 تو  ما بهی  خداوند، خدا!یگوي ی م تو دروغ«: گفتند
پسر (ک بارو!   مصر نرويم  ما به  آه  است نگفته
   آه  است  تو گفته  و به  چيده برضد ما توطئه) نيريا
ها ما  ی و بابل تا ما اينجا بمانيمی  را بگوي  مطالب اين

 ». ببرند  بابل  به  برده را بكشند يا مثل
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   لشكر و ساير مردم  و سرداران  يوحانان پس4
 آنند و در يهودا  نخواستند دستور خداوند را اطاعت

   به آهی  آسان تمامی ، حت  ايشانء همه5. بمانند
   و بعد بازگشته فرار آردهک نزديی ها سرزمين

 مصر   لشكر عازم  و سرداران بودند، با يوحانان
 و نيز  ، آودآان ، زنان ، مردان  گروه در اين6. شدند

 ء ، فرمانده  نبوزرادان آهی  آسان  و تمام  پادشاه دختران
شدند؛  ی م  بود، ديده  جدليا سپرده  دست ، به  بابل سپاه
.  زور با خود بردند را بهک  و بارو منی  حت ايشان

 و وارد شهر   مصر رسيديم  به  ترتيب  اين به7
 آنها از دستور خداوند   ترتيب  اين به.   شديم تحفنحيس
 .آردندی سرپيچ

   سخن  بار ديگر خداوند با من  در تحفنحيس آنگاه8
 : و فرمود گفت

،   ايشان  و در برابر چشمان  آن  يهودا را جمع مردان«9
  مشرف   محوطه سنگهای بزرگی بگير و در سنگفرش

،   آن  پنهان  مصر در تحفنحيس  قصر پادشاهء بر دروازه
،   خداوند قادر متعال  من  يهودا بگو آه  مردان و به10

   را به  بابل  خود، نبوآدنصر، پادشاهء  بنده خدای اسرائيل
 خود را روی   سلطنت  آورد، و او تخت مصر خواهم

اند، برقرار   شده  در اينجا پنهان  سنگهايی آه همين
 را روی آنها  اش  شاهانه  و سايبان خواهد ساخت

 خواهد   مصر را ويران او مملكت11.  برخواهد افراشت
،   مرگند، خواهد آشت  به  محكوم  و آنانی را آه ساخت

 اسيری خواهد برد و   تبعيدند، به  به  محكوم آنانی را آه
 شمشير   شوند، از دم  بايد با شمشير آشته آنانی را آه

   آتش های مصر را به  بتخانه همچنين12. خواهد گذراند
خواهد آشيد، و بتها را يا خواهد سوزاند و يا با خود 

 آكهای   چوپان  آه همانگونه.  خواهد برد  غنيمت به
  چيند، نبوآدنصر هم  يک برمی  خود را يک به لباس

 آنجا   خواهد آرد و پيروزمندانه  غارت مصر را تمام
 را  شمس او بتهای شهر بيت13.  را ترک خواهد گفت

 ».های مصر را خواهد سوزاند  بتخانه و خواهد شكست
 

  مصر بهی  متوار يهوديانی  خدا برا آالم
  اسرائيل یبنی ، خدا خداوند قادر متعال

 مصر   در شمال آهی  يهوديان  تمامء درباره

،  مجدلی در شهرهای آردند، يعن یمی زندگ
   در سراسر جنوب آهی ، و آنهاي ، ممفيس تحفنحيس

 : فرمود  چنين  من  به بودند، مصر ساآن
يهودا ی  و ساير شهرها  با اورشليم  من شما ديديد آه«
  از سكنهی  و خال  ويران امروز همی حت!   آردم چه

را ی ا  بيگانه  آنها خدايان  ساآنين چون3، هستند
  شناختند و نه ی م  خودشان  نه پرستيدند آه یم

ور   مرا شعله  شرارتها خشم ، و با اين اجدادشان
 خود،   خدمتگزاران  همواره  من با اينكه4. ساختند

ی  آارها  را از اين  تا ايشان فرستادم یانبياء را م
دادند و از  ی نم آنها گوشی ول5،  آنند انگيز منع نفرت
 بتها   پرستش  به آشيدند، بلكه ی نم  خود دست گناهان
   من  و غضب ، خشم  جهت  همين به6. دادند ی م ادامه
  اورشليمی ها يهودا و آوچهی  بر شهرها انند آتشهم

  جا را بينيد، همه ی امروز م فرود آمد و همانطور آه
 .  است  ساخته ويران

زنيد؟ چرا   خود میء  ريشه  به  چرا تيشه  حال پس«7
 و نوزاد،  ، طفل  همگی از مرد و زن آنيد آه آاری می
 شما  چون8 برويد، و آسی از شما باقی نماند؟  از بين

 بخور برای آنها،   بتها و سوزاندن در مصر با پرستيدن
  سازيد، و با اين ور می  مرا شعله  و غضب  خشم آتش

 و   شما را بكلی نابود آنم آنيد آه آارها مرا وادار می
 قرار   قومهای روی زمينء  همه  و نفرت مورد لعنت

يد؟ آيا ا  آرده  خود را فراموش  پدران آيا گناهان9.  دهم
، خود شما و  هايتان  و ملكه  پادشاهان گناهانی را آه

ايد، از ياد   شده  مرتكب  در يهودا و اورشليم زنانتان
 ء  از آرده  نيز، هيچكس  لحظه حتی تا اين10ايد؟  برده

 باز   نزد من  نخواسته  و هيچكس  نشده خود پشيمان
،  ام اده شما د  شما و پدران  به گردد و از دستوراتی آه

 .پيروی نمايد
  ، خدای اسرائيل ، خداوند قادر متعال  رو من از اين«11

  مردم ء  باقيماندهو12،  شما را نابود آنم ء  همه ام  آرده اراده
 مصر بيايند،   دارند مانند شما به  تصميم يهودا را نيز آه

 و  ، ملعون در اينجا آنها خوار و ذليل.   ببرم از بين
 از   و قحطی همه ند گرديد و در اثر جنگمنفور خواه

 . هالک خواهند شد خرد و بزرگ
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،   با جنگ  را در اورشليم  ايشان  آه همانگونه«13
، در مصر نيز   آردم  مجازات و مرضی قحط

  يهودا آهی از اهال14.  نمود  خواهم همانطور مجازات
نخواهد ی  باق زندهی اند، آس  گزيده در مصر سكونت

از آنها نخواهند ک  هيچيی،جز چند فرارماند؛ ب
 اينقدر  آهی  جاي  يهودا باز گردند به  به توانست
 »! هستند مشتاقش

ی  برا دانستند همسرانشان ی م آهی  مردان  تمام آنگاه15
 حاضر در آنجا و  سوزانند، و زنان یبتها بخور م

   مصر، چنين  جنوب  ساآن از يهوديانی  بزرگ گروه
 : دادند جواب

 خداوند  پيغامی آن ی ادعا م تو آهی  دروغها ما به«16
   داشته  دوست ما هر چه17!  داد  نخواهيم ، گوش است
   بخور خواهيم  آسمانء ملكهی برا.  آرد ، خواهيم باشيم

   آه  آرد، همانگونه خواهيمی  قربان سوزاند و برايش
، قبًال در   و بزرگانمان ، پادشاهان خود و اجدادمان

 آار را   اين اورشليم  یها يهودا و در آوچهی شهرها
ی  آاف  اندازه بهک  خورا  زمان در آن.  داديم ی م انجام
ی  بالي  و دچار هيچ  بوديم ، خوشبخت داشتيم

 و   از بخور سوزاندن آهی از روزی ول18!  شديم ینم
 و  ايم  شده ، بدبخت  آشيديم  دست  آسمانء  ملكه پرستش

 ». رويم ی م از بينی  و قحط در اثر جنگ
  آنی ما بدون  می آيا خيال«:  گفتند  نيز چنين زنان19

  پرستيديم  را می  آسمانء  ملكه  و آمک شوهرانمان اطالع
 و برای او نانهای  آرديم  می و هدايای نوشيدنی، تقديمش
 »؟ پختيم  می شيرينی با تصوير خودش

   من  را به  جواب اين  آهی  و زنان  مردان  تمام  به پس20
 : دادند، گفتم

 شما و   آه دانست آنيد خداوند نمی آيا تصور می«21
 در   مردم ، و تمام  و بزرگانتان ، پادشاهان اجدادتان

، برای بتها بخور  های اورشليم شهرهای يهودا و آوچه
 ديگر  ولی چون22،  دانست سوزانديد؟ بلی، او می می
   شما را تحمل  آارهای زشت  از اين  بيش توانست نمی

   آرد، بطوری آه  و ملعون  را ويران آند، سرزمينتان
   دليل  اين به23.   است  مانده  امروز خالی از سكنه تا به
 برای بتها بخور   آه  بالها بر سر شما آمده  اين تمام

آرديد و   می  خداوند گناه  به سوزانيديد و نسبت می
 ». آنيد عتخواستيد او را اطا نمی

،   زنان  مخصوصًا به  قوم  به  خود را خطاب سخنان24
،   آرده  خداوند جلب  آالم  آنها را به  و توجه  دادم ادامه
   چنين ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال25   آه گفتم
 هرگز از پيروی  ايد آه  گفته شما و زنانتان«: فرمايد می

 را با  اهيد آشيد و اين نخو  دست  آسمانء  ملكه و پرستش
   به ، پس بسيار خوب. ايد  آرده  ثابت  و رفتارتان اعمال
ولی ای اهالی يهودا 26!  وفا آنيد  و قرار و نذرتان قول
  ، گوش گويم  می  آنچه  هستيد، به  در مصر ساآن آه
   از اين  آه ام  خورده  خود قسم  پر شكوه  نام  به من! آنيد
   درخواست  و به  شما توجهی نكنم دعای  هرگز به پس

 شما   مراقب  هميشه من27.  آمک شما اعتنايی ننمايم
  ترتيبی خواهم!   برای خوبی آردن  بود، اما نه خواهم
   شود و در اثر جنگ  نازل  بدی و بال بر سرتان داد آه

 .برويد  و قحطی نابود شويد و از بين
  ، از مصر به يافتهی  رهاي از مرگی  آمء  عده فقط«28

   زنده آهی  آنان آنگاه.  خواهند آرد يهودا مراجعت
گويد  ی م راستی  آس  چه  باشند، خواهند دانست مانده
   شود آه  شما ثابت  به اينكهی و برا29!  يا آنها من

 آرد و بر   خواهم همينجا در مصر شما را مجازات
ما  ش  را به  عالمت  نمود، اين  خواهم شما بال نازل

   دشمنانش  مصر را بدست ، پادشاه حفرع30:  دهم یم
   آه  سپرد، همانگونه اند خواهم  تشنه  خونش  به آه

   نبوآدنصر پادشاه  يهودا را تحويل صدقيا، پادشاه
 ».  دادم بابل

 
  ک بارو  خدا بهء وعده

پسر (   پادشاه  يهوياقيم  سلطنت  چهارم در سال
   به  خدا را آه نان سخ ، باروک تمام)يوشيا

   پيغام ، اين  ازآن پس.  ، بر طوماری نوشت  بودم اوگفته
 :  او دادم  به اسرائيل  خداوند، خدای بنی را از جانب

خداوند غمها !  وای بر من: "ای ای باروک تو گفته«3
  ام  شده  خسته  و ناله از آه.   است و دردهای مرا افزوده

   من  آه ، بدان ولی ای باروک4."   ندارم  آرام و يک دم
   نمود، و هر چه  خواهم ، منهدم ام  ساخته هر چه
   آار را با اين بلی، اين.  آرد  خواهم  آن ، ريشه ام آاشته
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 وضعی،   آيا تو در چنين پس5!  نمود  خواهم سرزمين
 آار  آنی؟ اين  آرزو می  چيزهای بزرگ برای خودت

 بالهای   مردم  بر سر اين ، اگر چه با اينحال!  را نكن
، هر جا بروی   زحماتت  پاس ، ولی به بسيار بياورم

 »! آرد  خواهم  را حفظ جانت
 

  مصر  خدا درباره آالم
   سخن  با من  قومهای مختلف خداوند درباره

  در سال. ، مصر بود  قوم نخستين2.  گفت
  يهودا، ، پادشاه)پسر يوشيا (  يهوياقيم  سلطنت چهارم

   مصر، در نبرد آرآميش  نكو، پادشاه  سپاه هنگامی آه
   شكست  بابل  از نبوآدنصر، پادشاه در آنار رود فرات

 : فرمود  چنين  مصريانء  دربارهخورد، خداوند
  دهند آه ی دستور م  سربازان بهی  مصر سرداران«3

!  برند  هجوم  جنگ  ميدان سپرها را بردارند و به
خود بر سر  آاله. نند و سوار شوند آ را زين اسبها4

  اما چه5.  بپوشند ها را تيز آنند و زره بگذارند، نيزه
 فرار   درحال  مصر از ترس ؟ لشكريان بينم یم

 سر   پشت  به آنكه ی ب  سربازانشان ترين یقو! هستند
   و وحشت  ترسی،بل! اند  فرار گذاشته  آنند، پا به نگاه

  ترين ی قو نه6!   است آورده   هجوم از هر سو بر آنان
  جانک  آنها، هيچي ترين  سريع  و نه رزمندگانشان

،  ، آنار رود فرات در شمال.  بدر نخواهند برد سالم
 .افتند یلغزند و م ی م همه

رود  ی م  پيش  به  آه استی  نيرومند  سپاه  آدام اين«7
 آيد، ی، باال م  طغيان  هنگام  به  آه  رود نيل و همچون

 لشكر مصر  اين8؟ گيرد ی را فرا م اطرافی ها زمين
، دنيا   نيل  طغيان  مثل آند آه ی با تكبر ادعا م  آه است

.  را نابود خواهد آرد  و دشمنان را خواهد گرفت
!  مصر بياييد ها و سربازان  و عرابه اسبانی  ا پس9
 لشكر مصر   سپرداران آهی  و ليب سودانی اهالی ا

   پيش باشيد، به ی م  آماندارانش  آه ديانلوی هستيد، ا
قادر ی  امروز، روز خداوند، خدا چون10! بياييد
   خداوند از دشمنانش  آه استی روز!   است متعال
،  آشد تا سير شده یشمشير او آنقدر م. گيرد ی م انتقام

  امروز خداوند در سرزمين.  گردد  شما مست از خون
  مردمی ا11. گيرد یمی  قربان ، نزد رود فرات شمال

ی برای ول!  جلعاد برويد  دارو به تهيهی مصر برا
بسيار ی  داروها اگر چه.  نيستی شما عالجی زخمها
  تان یرسواي12.   نماييد، اما شفا نخواهيد يافت مصرف

 شما  و شكستی  و فرياد نااميد  رسيده  همه  گوش به
  ر ميدان دلير شما د سربازان.   است دنيا را پر آرده

 ».افتند ی م همی لغزند و رو ی م جنگ
 

  نبوآدنصر آمدن
   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  آمدنء  خداوند درباره سپس13

 : داد  من  را به  پيغام  مصر، اين  او بهء و حمله
 آنيد؛  مصر اعالمی  شهرهاء  خبر را در همه اين«14

   را به  آن  و تحفنحيس ، ممفيس مجدلی در شهرها
 شويد،   جنگء برخيزيد و آماده:  برسانيد  همه گوش
 شما را نابود   اطرافيانء ، همه  شمشير هالآت چون
افتند و بر  ی شما م چرا جنگجويان15!   است آرده
   آوبيده  خداوند آنها را بر زمين خيزند؟ چون ینم

ی  رو دسته لغزند و دسته یاز آنها می بسيار16.  است
   اهل  مزدور آه  سربازان اهآنگ. افتند ی م هم

  بياييد به«:  ديگر هستند، خواهند گفتی ها سرزمين
ی  تا از آشتار  خود برگرديم  و نزد قوم  خويش زادگاه

 »!  باشيم ، در امان  در اينجاست آه
  طبل« مصر بدهيد؛ او را   پادشاه بهی  جديد نام«17

 ی، ول  زياد است  سروصدايش  بناميد؛ چون»یتوخال
  ، خداوند قادر متعال من18. آيد ی برنم از دستشی آار
   خود قسم  حيات ، به  هستم  جهانء  همه  پادشاه آه
 خواهد  نيرومند بر مصر هجومی  شخص  آه خورم یم

ديگر ی ها  بلندتر از آوه  تابور آه آورد؛ او مانند آوه
   در آنار دريا سر به  آه  آرمل  و مانند آوه است
 مصر،  مردمی ا19! ، خواهد بود رآشيده ب آسمان
تبعيد مهيا شويد، ی  آنيد و برا  خود را آماده اسباب
 خواهد شد و موجود  ويرانی  بكل  شهر ممفيس چون
مصر مانند 21و20. نخواهد ماندی  باق در آنی ا زنده
 او را  خرمگسک يی ؛ ول  زيباستء  گوساله مادهک ي

 خواهد   شمال از آهی خواهد داد، خرمگسی فرار
 مزدور مصر نيز مانند  سربازانی حت! آمد

،   فرار خواهند گذاشت  پا به  زده وحشتی ها گوساله
 فرا   ايشان  مجازات  و زمان زيرا روز مصيبت
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،   دشمن  سپاهيان شدنک با نزدي23و22.   است رسيده
، خواهد   خزيده مصر مانند مار، صفير زنان

 مصر خواهند زد،   مردمء شه ري  به آنها تيشه.  گريخت
  برند و جنگل ی را م  برها درختان  چوب همانطور آه

 ء  مانند دسته زيرا لشكر دشمن. آنند ی م  را صاف انبوه
ی  مصر با سرافكندگ مردم24. شمارند یملخها ب
 ».خواهند شدی  شمال  قوم  اين مغلوب

: فرمايد ی م اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال25
ديگر ی  و بتها شهر تبسی ، خدا  آمون  بت من«

را ی  آسان  و تمام پادشاه.  آرد مصر را نابود خواهم
و 26،  رساند  خواهم اند، مكافات  او اميد بسته  به نيز آه
 هستند   خونشانء  تشنه آهی  آسان  دست  رابه ايشان
   نبوآدنصر، پادشاه بدستی  نمود، يعن  خواهم تسليم
  ، سرزمين  دوره بعد از اينی ول.  او  و سپاه بابل

ی  زندگ  در آن مصر مجددًا آباد خواهد شد و مردم
 .خواهند آرد

، نترسيد؛ ای   يعقوب  منء  بنده ولی ای فرزندان«27
  شما و من!  ندهيد  خود راه  به ، هراس اسرائيل بنی

 تبعيد،   و ازسرزمين  دور دست  را از نقاط فرزندانتان
 و   گرداند و شما در امنيت  باز خواهم  وطنتان به

   ترس  زندگی خواهيد آرد و ديگر آسی باعث آسايش
،   يعقوب  منء  بنده ای فرزندان28. شما نخواهد شد

؛ حتی اگر قومهايی را   با شما هستم  من چون! نترسيد
، بكلی تارومار   آردم  پراآنده  شما را در ميانشان آه
 شما را   برد؛ البته  نخواهم ، ولی شما را از بين آنم

   گذارد؛ بلی، شما را يقينًا تنبيه سزا نخواهم هرگز بی
 ».  و عادالنه  نمود، ولی منصفانه خواهم
   فلسطينيانء  خدا درباره آالم

ی  مصر، شهر فلسطين  سپاه  از آنكه پيش
 را   پيغام  آند، خداوند اين را تصرف  غزه

 : داد من   به  فلسطينيانء درباره
ی آيد، مانند رود یمی  سيل شمالی از سو! بنگريد«
  آيد تا سرزمين ی م سيل!  باشد  آرده  طغيان آه

، و شهرها و   است  در آن  و هر چه فلسطينيان
 آنجا از   و ساآنين مردم.  ببرد  را از ميان مردمانش

ی  و زار ، فرياد خواهند زد و گريه  و وحشت ترس
   اسبها و خروش سمی را صدازي3، خواهند نمود

  پدران! رسد ی م  گوش  به آنی ها و چرخها عرابه
 خود ء  درمانده  فكر فرزندان  به آنكه یگريزند، ب یم

 و   فلسطينيان تمامی  نابود  زمان چون4! باشند
.   است  فرا رسيده  در صور و صيدون همدستانشان

اند،  آمده   آريتء  از جزيره را آهی ، خداوند، آنان من
ی شهرها5.  برد  خواهم ها را از بين یفلسطينی يعن
ی ا.  خواهند شد يكسانک  با خا  و اشقلون غزه

آنيد، تا  یمی زندگی  در واد آهی  فلسطين بازماندگان
 خواهيد آرد؟ی عزاداری  آ به

ای شمشير «:   خواهند گفت  فرياد برآورده مردم«6
 خود برگرد   غالف ؟ به  خواهی گرفت خداوند، آی آرام

تواند  ولی چطور می7» !  آن  بگير و استراحت و آرام
 تا شهر  ام  او را مأمور آرده  من  گيرد، در حاليكه آرام

 ». ببرد  و شهرهای ساحلی را از بين اشقلون
 

   موآبء  خدا درباره آالم
 ء ، درباره ، خدای اسرائيل خداوند قادر متعال

 :فرمايد  می  چنين موآب
  قريه.  خواهد شد  شهر نبو، زيرا خراب  حال وای به«
 رسوا  ، مردمش  و تسخير شده  ويران هايش  و قلعه تايم

   از بين  موآب  و شكوه عظمت4و3و2.  خواهند گشت
   برای خرابی آن  شهر حشبون مردم.  خواهد رفت

 را   قوم  اينء بياييد ريشه«: گويند می. اند ها آشيده نقشه
 و   در سكوت شهر مدمين» .  برآنيم  و بن خاز بي

 را  ، ساآنانش  دشمن ، چون خاموشی فرو خواهد رفت
 فرياد خواهند   حورونايم مردم. تارومار خواهد آرد

» !  رفت  از بين موآب!   بزرگ نابودی، شكست«: زد
،  فراريان5.  سر خواهند داد  نيز ناله آودآانش

 و در   باال خواهند رفت های لوحيت  از تپه آنان گريه
، خواهند   سر داده  فرياد شكست سرازيری حورونايم

  در بيابانها پنهان.  فرار آنيد  جانتان برای حفظ«6:  گفت
   و توانايی خود تكيه  ثروت  به  چون ای موآب7» !شويد

 نيز  ، آموش  هالک خواهی شد، و خدايت آردی، پس
های دور تبعيد   سرزمين  به  و بزرگانش با آاهنان

 !خواهند گرديد
 در   باشند چه  در دشت  روستاها و شهرها، چه تمام«8

  ، خداوند، اين  من  خواهند شد، چون ، همگی خراب دره

47

48



 52   ارميا
 

 

  توانست  و می داشت  می  بال  موآب آاش9.  ام را گفته
 خواهد   خراب  شهرهايش پرواز آند و بگريزد، چون

 باد  ملعون10. ماندشد و آسی در آنها باقی نخواهد 
  ملعون!  نكند  تو سرخ  را با خون  شمشيرش آسی آه

  ، به  او سپرده  خداوند به  آاری را آه باد آسی آه
 ! دهد سستی انجام

 و  ، در امنيت  خود تاآنون تاريخی  از ابتدا موآب«11
 تبعيد   و هرگز به  بسر برده  و جدال  دور از جنگ به

ی ا  نخورده  دست  شراب مچون ه موآب.   است نرفته
 و   نشده ديگر ريختهی ا  آوزه بهی ا  از آوزه  آه است
.   است  تغيير نكرده آنی  و بو  طعم  دليل  همين به
ی  افراد  من فرا خواهد رسيد آهی زمانی بزودی ول12

 را بر  هايش  فرستاد تا آوزه  خواهم را بسراغش
 از  ، موآب امسرانج13! آنند و بشكنندی ، خال زمين

 خواهد شد، همانطور   خجل خود آموشی وجود خدا
خود ی  طاليء  از گوساله ئيل  در بيت اسرائيل ی بن آه

 .شرمسار شد
 ما: " خود بباليد و بگوييد توانيد به ی م چگونه«14

   آنكه حال15 "؟  هستيم  آزموده  و جنگ شجاعی همگ
   قتل  به  جوانانش  خواهد شد و بهترين  ويران موآب

   و نامم  هستم  جهان  پادشاه  آه من. خواهند رسيد
بال و 16.  ام  را گفته باشد، اين ی م خداوند قادر متعال

 . خواهد شد  نازل بر موآبی  بزود مصيبت
ی  آسانء همهی ، ا مجاور موآبی  قومها تمامی ا«17
  او ماتمی  او آشناييد، براء  و آوازه  با شهرت آه

   در هم  او چگونه  و عظمت بينيد قدرتب! بگيريد
   و جاللتان ، از شكوه ديبونی اهالی ا18!   است شكسته

ی  آسان  بنشينيد، چون سياهک  خا  زير بياييد و به به
   را نيز ويران آنند، ديبون ی م  را ويران  موآب آه

   را خراب  و باروهايش  برج خواهند آرد و تمام
  عروعير، بر سر راهی لاهای ا19. خواهند نمود

   و بازماندگان بايستيد و تماشا آنيد و از فراريان
  آنها جواب20.   است افتادهی  اتفاق  چه  بپرسيد آه موآب

  گريه.   است  افتاده  دشمن  دست  به موآب: "خواهند داد
   اعالم رود ارنونی ها و فرياد سر دهيد و در آناره

 ." است   شده  ويران  موآب آنيد آه

 و   نيز مجازات  در فالت واقعی  شهرها تمام«21
،  ، يهصه حولونی شهرهای اند، يعن  شده خراب
،   تايم قريه23،  دبلتايم ، نبو، بيت ديبون22،  ميفاعت

  ، و تمام ، بصره قريوت24،  معون ، بيت جامول بيت
 .  موآب سرزمينک دور و نزديی شهرها

   بريده ، شاخهايش  است  شكسته  درهم  موآب قدرت«25
   مثل بگذاريد موآب26.   است  شكسته  و بازوهايش شده
   از فرمان ، تلوتلو بخورد و بيفتد، چون مستک ي

خود ی او در ق.   است آردهی خداوند سرپيچ
ی ا27. خندند ی او م  به  همه آهی غلطد، بطور یم

   را مسخره اسرائيل ی بن ، بيادآور چگونه موآب
  بهی  گوي آهی آرد ی رفتار م  با او چنان.یآرد یم

 !  است  دستگير شده  دزدان همراه
خود فرار آنيد و ی ، از شهرها موآبی اهالی ا«28
  ها آشيانه  صخره  در شكاف ها آه  فاخته مثل
 را  غرور موآب29.  شويد سازند، در غارها ساآن یم

 او  مغرور  و دل  از تكبر، نخوت اند؛ همه  شنيده همه
   و پوچ گستاخانهی ، خداوند، از ادعاها من30. باخبرند
 از31. آيد ی برنم از دستشی  آار دانم ی؛ و م او آگاهم

  قيرحارسی اهالی  و برا  گريانم موآبی  رو برا اين
 يعزير  مردمی  برا بيشتر از آنچه32. سوزد ی م دلم

شهر .   گريست  خواهم  سبمه مردمی ، برا گريستم
 تا  هايش  شاخه بود آهی  موي  مانند درخت، سبمه
ها   ميوه اآنونی رسيد؛ ول ی و تايعزير م مردهی دريا

ی شاد33. اند  برده  از بين  را غارتگران و انگورهايش
   بربسته  رخت  حاصلخيز موآب از سرزمينی و خرم
آيد و  ی نم  بيرون ها ديگر شراب ؛ از چرخشت است
. افشرد ینمی شادانگورها را با فرياد ی آس

. ی فرياد شاد نهی رسد، ول ی م  گوش بهی فريادهاي
   جا شنيده  در همه دلخراشی ها و فريادها ناله34
، و از صوغر   و ياهص  تا العاله شود از حشبون یم

ی ها چراگاهی حت.  شليشيا  و عجلت تا حورونايم
 .  است شدهک  نيز خش سرسبز نمريم

ی ها برا  در بتكده را آهی سان آ  تمام  در موآب من«35
 بخور  خدايانی آنند و برا یمی بتها قربان

 و  موآبی  برا دلم36.  برد  خواهم سوزانند، از بين یم
 از  شان ی داراي  تمام ، چون  آمده  فغان  به قيرحارس
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  سر و ريشی ، مو  و غصه از غم37.   است  رفته ميان
  شند و لباسخرا ی را م آنند و دستشان یخود را م

  موآبی ها ها و آوچه  خانه از تمام38. پوشند یعزا م
ک  ي  را مثل  موآب ، چون  بلند است  و ناله آهی صدا
  ببينيد چگونه39.  ام ، خرد آرده مصرف ی ب ظرف
او ی  و زار شيونی  صدا به!   است  شده  شكسته درهم
ی براک اين!  آنيد  نگاه موآبی  رسواي به!  دهيد گوش

ی  و برا  است  شده  خنده  خود باعث همسايگان
 »!  وحشت  موجبی،ا عده

 برفراز  عقابی با بالهای گشوده«: فرمايد خداوند می40
 و نابودی بر   پرواز خواهد آرد و برای تخريب موآب
 تسخير  های موآب شهرها و قلعه41.  فرود خواهد آمد آن

 از  ی آه مانند زن  روز جنگاورانش در آن. خواهند شد
 خواهند   و پريشان پيچد، هراسان  خود می  به درد زايمان

،   وجود نخواهد داشت  موآب  نام ديگر قومی به42.  گشت
  ای مردم43.   است  آرده  برضد خداوند طغيان چون
  هر آه44.   در انتظار شماست  و دام  و چاه ، وحشت موآب

   چاه بگريزد، در  وحشت از شما بخواهد از چنگال
   بكشد، در دام  بيرون از چاه  خود را خواهد افتاد و آنكه
   زمان ، چون  فرار نخواهيد داشت راه. گرفتار خواهد شد

  ، به تاب  بی فراريان45.   است  فرا رسيده مجازاتتان
 زمانی،   شهر آه  خواهند برد، ولی از اين  پناه حشبون
   آتشی بيرونآرد،  حكمرانی می  بر آن  پادشاه سيحون

 را   اهالی ياغی آن  و تمام خواهد آمد و سراسر موآب
 ».خواهد سوزاند

  ، بت  خدايشان آهی ، قوم  موآب  قوم  حال بهی وا46
 و  اند و پسران زيرا نابود گشته!   است آموش

خداوند ی ول47. اند  شده  برده  اسارت ، به دخترانشان
 را مورد  ر موآب آخر بار ديگ  در ايام فرمايد آه یم

 . خود قرار خواهد داد  و لطف توجه
 .)رسد  می  پايان  به  موآبء در اينجا پيشگويی درباره(
 

 ها ی عمونء  خدا درباره آالم
 :فرمايد  می ها چنين  عمونی ءخداوند در باره

پرستيد، چرا  ی را م  ملكوم  بت شما آهی ا«
 در آنها ايد و  آرده  جاد را تصرفء قبيلهی شهرها
  پر آردنی  برا اسرائيل یايد؟ مگر تعداد بن  شده ساآن

   از اين  آه نيستی باشد؟ آيا آس ینمی  شهرها آاف اين
  خواهد رسيد آهی  روز بنابراين2؟  آند شهرها دفاع
 آرد و   خواهم  آار، مجازات اينی شما را برا

 ک با خا ربه.  نمود  خواهم  را ويران  شما، ربه پايتخت
 خواهد   در آتش اطرافشی  خواهد شد و آباديها يكسان
ی ها  خواهند آمد و زمين اسرائيل ی بن آنگاه.  سوخت

   آه همانگونه.  خواهند نمود  تصاحب خود را دوباره
  خانمان ی آرديد، شما را ب خانمان ی را ب ديگران

 . خواهند ساخت
  ده ش  آنيد، زيرا عای ويران  ناله  حشبون ای مردم«3

!  عزا بپوشيد  آنيد و لباس  گريه  ربه ای دختران!  است
 اينسو و آنسو بدويد؛   به  حال  بگيريد و پريشان ماتم
   به  و بزرگانش  آاهنان  با تمام  شما ملكوم  بت چون

  ، شما به  ناسپاس ای قوم4.  خواهد شد تبعيد برده
باليد، ولی همگی آنها   می های حاصلخيزتان دره
   خود تكيه  قدرت شما به. دی نابود خواهند شدبزو
 نخواهد  بريد هرگز آسی جرأت  می آنيد و گمان می

 ، ، خداوند قادر متعال ولی من5.  آند  شما حمله آرد به
، زيرا   انداخت  خواهم  وحشت شما را از هرسو به

   بيرون تان ، شما را از سرزمين قومهای همسايه
 را   فراريان هد بود آهخواهند نمود و آسی نخوا

   بار ديگر آاميابی را به ولی درآينده6.  آند  جمع دوباره
 ». گرداند ها باز خواهم عمونی

 
 ها ی ادوم ء خدا درباره آالم

: فرمايد ی م ها چنين ی ادوم  به خداوند قادر متعال7
  شما آجا هستند؟ آيا درتمامی  و دانا  حكيم  مردان آن«

  مردمی ا8؟   است نماندهی يز باقنی  يك شهر تيمان
   صحرا فرار آنيد، چون  نقاط  دورترين ، به ددان
   مجازات ، شما را هم  آنم  را مجازات ادومی وقت

چينند مقدار  ی انگور م آهی آنان10و9!  نمود خواهم
دزدها نيز ی گذارند؛ حت یمی فقرا باقی  برا همی آم
 عيسو را  ين سرزم منی ول! برند ی چيز را نم همه

 را نيز  هايش  آرد؛ مخفيگاه  خواهم تمامًا غارت
ی  باق  شدن پنهانی برای  تا جاي  ساخت آشكار خواهم

 نابود   او همه  و همسايگان ، برادران فرزندان. نماند
اما 11.   خواهد رفت  نيز از بين خواهند شد؛ خودش
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د  امي  آرد و چشم خواهمی  نگهدار  يتيم  از آودآان من
 . خواهد بود  من  به هايتان بيوه

بيند، چقدر  ی م  و زحمت ، رنج گناه ی ب اگر شخص«12
   يقينًا جام ماند بلكهی سزا نخواه یزيرا تو ب! بيشتر تو
 خود   نام  به من13! نوشيدی  را تمامًا خواه مجازات

،   شده يكسانک  با خا  شهر بصره  آه ام  خورده قسم
 و   مورد نفرين ديد و همچنين خواهد گر  ترس باعث

ی  برا  اطرافش  و دهات تمسخر قرار خواهد گرفت
 ».خواهد ماندی  باق  خرابه هميشه

 : رسيد  من  خداوند به  خبر از جانب اين14
   فرستاد تا از آنها دعوت سفيری نزد قومها خواهم«

.  ببرند  را از بين  متحد شوند و آن  ادوم  عليه آند آه
، آوچک و خوار   قومها و مردم  را در ميان م ادو من15

  ها و در شكاف  در آوه ، آه ای ادوم16!   ساخت خواهم
   داده  و غرور، فريبت  هستی، شهرت ها ساآن صخره
ها باشد،   آوه  بر قله  عقاب  مثل ات  آشيانه اگر چه.  است

 ». آشيد  زير خواهم تو را از آنجا به
!  است   وحشتناک  ادوم نوشتسر«: فرمايد خداوند می17

  ، به  شده  مبهوت  از آنجا عبور آند، از ديدنش هر آه
،   آن شهرها و آباديهای اطراف18.  خواهد افتاد وحشت
صدا   و بی  خاموش  و عموره  شهرهای سدوم مثل

. خواهند شد؛ ديگر آسی در آنجا زندگی نخواهد آرد
آيد   می بيرون   شيری از جنگلهای اردن  آه همانگونه19

آورد،   می  هجوم  چريدن  در حال  گوسفندان  به و ناگهان
 را از  ، ايشان  آورده ها هجوم  بر ادومی  نيز ناگهان من

 مورد   شخص آنگاه.  راند  خواهم  بيرون سرزمينشان
   حكومت  نمود تا برايشان  خواهم نظر خود را تعيين

 بتواند   آه آيست باشد و   من  مثل  آه زيرا آيست. آند
   با من  آه  رهبر است  آند؟ آدام  بازخواست از من
   ادوم  درمورد مردم  منء  اراده بنابراين20 نمايد؟  مخالفت

، آنها و حتی   دشمن  آه  اينست  تيمان و ساآنان
 را نابود   چيزشان  زور ببرد و همه  را به آودآانشان

 .آند
. خواهد لرزيد  ، زمين  ادوم شكستی از صدا«21

.  خواهد شد  شنيده سرخی ، تا دريا  آن فرياد مردم
   بر شهر بصره گشودهی با بالهای  مانند عقاب دشمن22

 روز،  در آن.  فرود خواهد آمد ، بر آن پرواز آرده

،   است  زاييدن  در حال آهی  مانند زن  ادوم جنگاوران
 ». خواهند شد  و پريشان هراسان

 
   دمشقء ره خدا دربا آالم

 :گويد ی م  چنين  دمشقء خداوند درباره23
  اند، چون  آرده  و ارفاد وحشت  شهرهای حمات مردم«

 دريای   مثل دلشان. اند خبر نابودی خود را شنيده
. گيرد  نمی  و آرام  است  و طوفانی، آشفته خروشان

آنند؛  ، فرار می  آرده  ضعف  همه  دمشق مردم24
.  و مضطربند  هراسان زايد، همه  می  زنی آه همچون

  ، متروک شده  و پرنشاط  شهر پرآوازه  اين چگونه25
ها   در آوچه  روز، اجساد جوانانش در آن26!  است

.   خواهند رفت  از بين  سربازانش خواهند افتاد و تمام
 آشيد و   خواهم  آتش  را به  ديوارهای دمشق من27

 ».سوزاند   را خواهم قصرهای بنهدد پادشاه
 

  قيدار و حاصورء  خدا درباره آالم
نواحی   مردم و * قيدارء  طايفهء  پيشگويی در باره اين28

   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  دست  به  آه حاصور است
 قيدار  بر مردم«: فرمايد خداوند می.  شدند مغلوب
   را از بين  زمين  مشرق  ساآنين  بياوريد و اين هجوم
 را   و هر چه های ايشان  و خيمه  و رمه گله29. ببريد

 . را ببريد  شترهايشان  بگيريد و تمام در آنهاست
 فرياد   و وحشت  با ترس  از هر طرف مردم«

 و از  ايم  شده ما محاصره«: گويند یآورند و م یبرم
 »!  رفت  خواهيم بين

ی اهالی ا.  زودتر بگريزيد هر چه! فرار آنيد«30
 ببريد، زيرا نبوآدنصر،  نها پناه بيابا به *حاصور
ی نابودی  و برا  چيده  برضد شما توطئه  بابل پادشاه

 ».شود ی م شما آماده
برو «:   است ، فرموده  نبوآدنصر پادشاه خداوند به31

 تصور   آه  آن  ثروتمند حمله  چادرنشين  قبايل  آن و به

                                                 
قيدار نام يکی از طوايف عرب است که در شرق فلسطين    *

 .کردند زندگی می

در اينجا حاصور به برخی قبايل عرب اشاره دارد و    *
 ءمنظور شهر معروف حاصور واقع در شمال درياچه

 .جليل نيست



 ارميا 55
 

 

   آهبالند  خود می  هستند و به  و امنيت آنند در رفاه می
 ديواری دارد و   نه باشند؛ شهرهای ايشان  می مستقل

 تو   از آن  همه شترها و حيواناتشان32. ای  دروازه نه
های موی خود   گوشه  را آه  مردم  اين من. خواهد شد

 و   ساخت  خواهم  پراآنده  هر طرف تراشند، به را می
 ». فرستاد  بال خواهم از هر سو برايشان

   جانوران  حاصور مسكن رمايد آهف یخداوند م33
 خواهد ماند و ديگر  صحرا خواهد شد و تا ابد ويران

 .نخواهد آردی  زندگ هرگز در آنی آس
 

   عيالمء  خداوند درباره آالم
 يهودا، خداوند   صدقيا، پادشاه در آغاز سلطنت35و34

:  داد و فرمود  من  به برضد عيالمی  پيام قادر متعال
  مردم36.  آوبيد  خواهم  را درهم الم عي  سپاه من«

  آهی  طور  ساخت  خواهم  هرسو پراآنده  را به عيالم
   يافت  در آن  عيالم  آوارگان نباشد آهی  سرزمين هيچ

 را دچار بال و   شديد خود، عيالم  با خشم من37. نشوند
  دشمنانشان   دست  را به  آرد و ايشان  خواهم مصيبت
 و   پادشاه من38.  آنند نابودشانی كل سپرد تا ب خواهم
   سلطنت  برد و تخت  خواهم  را از بين  عيالم بزرگان

،  درآيندهی ول39.  نمود خود را در آنجا برقرار خواهم
 ».  ساخت  خواهم  آامياب  را دوباره عيالم
   بابل  خداوند درباره آالم

   ومردم  بابل  خداوند عليه آهی  سخنان اينست
 : فرمود  من  به آن

   ويران  بابل  آنيد و بگوييد آه  قومها اعالم  همه به«2
   سرافكنده بابلی و ساير بتهاک  مردو بت! خواهد شد

 بر  شمالی از سوی زيرا قوم3! و رسوا خواهند شد
 خواهد آرد،   را ويران  خواهد آورد و آن  هجوم بابل

  ، چه مه ه  نخواهد شد بلكه  ساآن در آنی و ديگر آس
 . ، از آنجا خواهند گريخت  حيوان  و چه انسان

 و يهودا، هر دو   اسرائيل ، مردم  زمان در آن«4
خود را ی  خواهند آمد و خداوند، خدا آنان گريه

 را جويا خواهند شد   اورشليم آنها راه5. خواهند طلبيد
 باز  منی  بسو  قلب  با تمام ايشان.  آنجا بازگردند تا به
   و آن خواهند بستی ابدی  عهد  و با من د گشتخواهن

 . را هرگز نخواهند شكست

باشند؛  ی م  گمشده  مانند گوسفندان  من قوم«6
ها   آوه  و در ميان  آرده  را گمراه  ايشان چوپانانشان

اند   آرده  خود را گم  نيز راه گوسفندان. اند  نموده آواره
   به آهی دشمنان7. د بازگردن  آغل  به دانند چگونه یو نم
: گويند یدرند و م ی را م خورند، ايشان ی برم ايشان

،   رفتار آنيم  اينگونه  با ايشان  آه  داريم ما اجازه«
   اميد اجدادشان  آه عادلی  برضد خداوند، خدا چون

 ».اند  آرده بود، گناه
از آنجا !  فرار آنيد ، از بابل  من  ای قوم ولی حال«8

 لشكر  زيرا من9.  بيايند  بدنبالتان  هم يد تا بقيه بياي بيرون
   انگيخت  را برخواهم بزرگی از قومهای نيرومند شمال

 آنند؛ تيرهای آنها   آورند و نابودش  هجوم تا بر بابل
!   خواهند خورد و خطا نخواهند رفت  هدف همگی به

   نصيب  فراوان  خواهند آرد و غنيمت  را غارت بابل10
 . خواهد شد نندگان آ غارت

 ، شما  من  قوم آنندگان غارتی ، ا  بابل مردمی ا«11
سبز ی ها پروار در چراگاهی  گاوها شاديد و همچون

زنيد و  ی م نر شيههی ها چريد و مانند اسب ی م وخرم
 شما نيز ء  شهر پرآوازه بدانيد آهی ول12! سرمستيد

 خواهد شدی  سرزمين بابل. تحقير و رسوا خواهد شد
در اثر 13.  و سوزانک خشی ، با بيابانها اهميت یب

  ويرانی و بكلک  مترو ، بابل  من  و غضب خشم
 و   از آنجا عبور آند، مبهوت خواهد شد و هر آه
 .متحير خواهد گرديد

   آماده  با بابل جنگی ، برا اطرافی قومهای ا«14
او ی  را بسو  تيرهايتان ، همه تيراندازانی ا! شويد
از هر 15.   است  ورزيده  گناه  من  به نيد، چونرها آ

  تسليم! بنگريد.  برآوريد سو بر او فرياد جنگ
   من  انتقام اين! ريزد ی فرو م بابلی ديوارها! شود یم

 آورد، بر   بر سر ديگران را آهی  بالي همان!  است
  نگذاريد برزگرها در آنجا تخم16. سر او بياوريد

  آهی  غريبانء  درو نمايند؛ همه بكارند و دروآنندگان
   خود فرار آنند، چون  سرزمين در آنجا هستند به

 . نخواهد داد  امان شمشير دشمن
 ء  مورد حمله  مانند گوسفندانی هستند آه  اسرائيل قوم«17

 آشور آنها را دريد،   پادشاه اول. اند  قرار گرفته شيران
 را  ای ايشان، استخوانه  بابل  نبوآدنصر، پادشاه سپس
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، خدای  ، خداوند قادر متعال  رو من از اين18. خرد آرد
   خواهم  او را مجازات  و سرزمين  بابل ، پادشاه اسرائيل

؛   نمودم  آشور را مجازات  پادشاه آرد، همانطور آه
   باز خواهم  خودشان  سرزمين  را به  اسرائيل و قوم19

 و  های آرمل  در چراگاه گرداند تا مانند گوسفندان
 و جلعاد  های افرايم  چرا آنند و بار ديگر در آوه باشان

 و يهودا   در اسرائيل  زمان در آن20. شادی نمايند
 را   بازماندگانشان  گناه گناهی پيدا نخواهد شد، چون

 . آمرزيد خواهم
 و   مراتايم  برضد سرزمينی، جنگ مردانی ا«21
  ، همه ام ستور داده د همچنانكه! *فقود برخيزيدی اهال

 و  بگذاريد فرياد جنگ22.  ببريد را بكشيد و از بين
، مانند  بابل23!  برخيزد  سرزمين از آنی  نابود ءناله
،  چكش  ، آن حالی  را خرد آرد، ول  جهان تمامی چكش

 قومها   در ميان بابل.   است  و خرد شده خود شكسته
  ، بدون بابلی ا24!   است گرديدهی مطرود و منزو

 گرفتار   بودم  گذاشته  برايت آهی  در دامی، بدان آنكه
 !ینمودی  دشمن  با من  چونی،ا شده

 و   خشمء  و اسلحه  خود را گشوده ء خانه  اسلحه من«25
 آار   بابل  با مردم من!  ام  آورده  خود را بيرون غضب
   بابل  جنگ  به دور دستی ها از سرزمين26!  دارم
  آنيد؛ ديوارهايشی  را خال اش غلهی نبارهاا! بياييد

 جا   سازيد؛ همه  را ويران هايش را فرو ريزيد، خانه
! نگذاريدی باقی  آنيد؛ چيز يكسانک را با خا

.  بگذرانيد  تيغ  را از دم  را بكشيد، همه سربازانش27
   فرا رسيده شان ی نابود زمان! ها ی بابل برحالی وا

 ! است
   به ايشان.  بدر خواهند برد  سالم  جان  من قومی ول«28

   من  تا خبر دهند آه  خود بازخواهند گشت سرزمين
  اند، انتقام  آرده  را خراب ام  خانه آهی  از آسان چگونه
 . ام گرفته

 بيايند   بابل  آنيد تا به  را جمع  و تيراندازان آمانداران«29
اند  نتو  هيچكس  آنند، طوری آه و شهر را محاصره

 آورد،   بر سر ديگران  بابل  باليی را آه همان. بگريزد
، خداوند   من  از روی تكبر، به  بياوريد، چون بر سرش

                                                 
 . و فقود از شهرهای بابل بودندمراتايم   *

  بنابراين30.   است احترامی آرده  بی  اسرائيل مقدس
 ء  همه، خواهند مرد و ها افتاده  او در آوچه جوانان
  ای سرزمين31.  خواهند شد  آشته اش  جنگی مردان
   رسيده  روز مكافاتت ، چون  برضد تو هستم رور، منمغ

، فروخواهی افتاد   متكبر، تو لغزيده ای سرزمين32.  است
   در شهرهای بابل من.  تو را برپا نخواهد آرد و هيچكس

 خود   چيز را در اطراف  همه  آه  افروخت آتشی خواهم
 ».بسوزاند

  اسرائيل  بر مردم«: فرمايد ی م خداوند قادر متعال33
 را اسير   ايشان آهی آنان.   است  شده و يهودا ظلم

ی گذارند رهاي ی هستند و نم  مراقبشان اند، سخت آرده
،  باشم ی م  ايشانء  دهنده  نجات  آه منی ول34. يابند

باشد و از  ی م  خداوند قادر متعال  و نامم نيرومندم
  شان اي را بهی  و آزاد ، آرامش  نموده  حمايت ايشان

 . گرداند بازخواهم
 را نخواهند  آرامشی ، هرگز رو بابلی اما اهال«
   و بر بزرگان  بابل  بر ساآنان شمشير هالآت35! ديد
   حكيمان تمام36.  فرو خواهد آمد حكيمانش و

   شجاع  مردان در دل!  خواهند شد ، احمق دروغينش
اسبها و 37!  خواهد افتاد  و هراس  ترس اش یجنگ
 و   خواهند رفت  از بين  در جنگ هايش هعراب

   ضعف ، از ترس  مانند زنان  مزدورش سربازان
 خواهند   غارت  نيز همه هايش خزانه. خواهند آرد

.   خواهند رفت  نيز از بين ذخاير آبشی حت38؛ شد
   و مردم  از بتها پر است  سرزمين  تمام چون
 .ورزند ی م  آنها عشق وار به ديوانه

 شترمرغها و شغالها و ء ، النه  رو بابل  ايناز«39
ديگر هرگز . خواهد شدی  وحش  حيوانات مسكن
  هميشهی نخواهد آرد و برای  زندگ در آنی انسان
 و  سدومی  شهرها  آه همانگونه40.  خواهد ماند ويران
  ، بابل  بردم  آنها را از بين اطرافی  و آباديها عموره

در آنجا ی  و ديگر آس ت ساخ  خواهم را نيز ويران
 .نخواهد آردی زندگ

! آيد  می  شمال  از طرف سپاهی بزرگ! بنگريد«41
   برای جنگ های مختلف  بسيار از سرزمين پادشاهان
اند و  های خود را برداشته آنها سالح42. شوند مهيا می

   آسی رحم  سنگدلند و به ايشان. اند برای آشتار آماده
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،  ای بابل.   درياست  مانند خروش فرياد آنان! آنند نمی
 .آيند  تو می  جنگ  به  تاخت ، به  سوار براسب ايشان

   سست  برسد، دستهايش  بابل  پادشاه خبر بهی وقت«43
 درد  آهی  زن  خواهد لرزيد و همچون ، زانوهايش شده

 . خود خواهد پيچيد  باشد، به  داشته زايمان
   بيرون ی اردنها  شيری از جنگل  آه همانگونه«44
   هجوم  چريدن  در حال  گوسفندان  به آيد و ناگهان می
،   آورده ها هجوم  بر بابلی  نيز ناگهان آورد، من می

  آنگاه.  راند  خواهم  بيرون  را از سرزمينشان ايشان
 نمود تا بر   خواهم  مورد نظر خود را تعيين شخص
 باشد و   من  مثل  آه زيرا آيست.  آند  حكومت ايشان
 رهبر   آند؟ آدام  بازخواست  بتواند از من  آه آيست
   منء ، اراده بنابراين45 نمايد؟   مخالفت  با من  آه است

، آنها و حتی   دشمن  آه  اينست  آن  و مردم  بابلء درباره
 را نابود   چيزشان  زور ببرد، و همه  را به آودآانشان

 خواهد لرزيد و  ، زمين  بابل از صدای شكست46. آند
 ». را خواهند شنيد  آن قومها فرياد مردم

 
   بابل مكافات

   بابل  مردی را عليه من«: فرمايد خداوند می
 نابود   را با ساآنانش  تا آن  انگيخت برخواهم

 فرستاد تا آنجا را مانند   را خواهم بيگانگان2. آند
از  روز بال،   سازند و در آن  بكوبند و ويران خرمن

،  تيرهای دشمن3.  آنند  را احاطه  آن هر طرف
 ء  را از پای درخواهد آورد و زره  بابل آمانداران
  ؛ هيچيک از ايشان  جنگی او را خواهد شكافت مردان
 نابود  ، يكسان  بدر نخواهد برد؛ پير و جوان  سالم جان

   ديده  سرزمين  در تمام های ايشان جنازه4. خواهند شد
ها خواهند افتاد،   در آوچه و مجروحينشانخواهد شد 

   در حق ، گناه  است  گناه  غرق  آنان  سرزمين چون5
   مردم اما من.  باشم  می  اسرائيل  خدای مقدس  آه من

   پر از گناه  سرزمين  در اين  و يهودا را آه اسرائيل
 . ام  نكرده آنند، فراموش زندگی می

مبادا !  دهيد  را نجات جانتان!  فرار آنيد از بابل«6
، شما  رسانم ی م  گناهانش  مكافات  را به  بابل آهی زمان

  جامک  ي  مثل  من  در دست بابل7. شويدک نيز هال
،   نوشيده  شراب  از آن  جهان  مردم  تمام بود آهی طالي

 ی، طالي  جام اينی ول8. شدند ی م  و ديوانه مست
 آنيد؛   گريه  برايش پس!  ، خواهد شكست  افتاده ناگهان
  آهی بيگانگان9! او دارو بياوريد، شايد شفا يابدی برا

ک  او آم  به ما خواستيم«: گويند ی ساآنند، م در بابل
تواند  ی چيز نم  ديگر هيچ اآنون.  ، اما نتوانستيم آنيم

   و به  بگذاريم  خودش  او را بحال پس.  بدهد نجاتش
 او را   آه خداست   اين ، چون  برگرديم وطنمان
   در بابل  نيز آه  من  قوم آنگاه10» .آند ی م مجازات

خداوند از ما «:  ، خواهند گفت اسيرند، فرياد برآورده
 او  را آهی  آارهاي  بياييد تمام ؛ پس  است  آرده حمايت
   بيان اورشليمی اهالی ، برا  داده  ما انجام در حق

 ». آنيم
 تا بر   است د را بر انگيخته ما خداوند پادشاهان12و11

   انتقام  است اين.  آنند  را خراب  ببرند و آن  هجوم بابل
  اش  آردند و خانه  او ظلم  قوم  به آهی خداوند از آسان

 تيرها را تيز آنيد؛ سپرها  پس.  نمودند حرمت یرا ب
،  بابلی  ديوارها  به حملهی برا!  گيريد را بدست

  را  و آشيكچيان ؛ تعداد نگهبانان را برپا نماييد عالئم
  ء درباره خداوند هر چه!  بگذاريد  آنيد و آمين اضافه
ی ا13.  خواهد رسانيد  انجام ، به  است  گفته بابل

  ات ، دوره  تجارت مرآز بزرگی  ثروتمند، ا بندرگاه
!   است  شده  پاره  عمرت ء و رشته  رسيده  پايان به
   و گفته  خورده  خود قسم  ذات  به خداوند قادر متعال14

   آه ملخی ها  دسته ، همچون  دشمن  سربازان  آه است
 را پر خواهند  بابلی پوشانند، شهرها ی را م مزرعه
 خواهد   آسمان  به ايشانی  و فرياد پيروز ساخت
 .رسيد

 
  خداوند ستايش

   را آفريد و با حكمتش  خود زمين خدای ما با قدرت15
اد نهاد و با دانايی خود آسمانها را بوجود  را بني جهان
غرند؛   می  ابرها در آسمان  آه  اوست  فرمان به16. آورد
  آورد، برق  می  دور دست  ابرها را از نقاط  آه اوست

های  فرستد، و باد را از خزانه  می آند، باران ايجاد می
   در مقابل  آنانی آه پس17. آورد  می خود بيرون

 بتها  سازندگان! آنند، چقدر نادانند  می سجده  هايشان بت
 را خدا  شرمسار و رسوا خواهند شد، زيرا مجسمه
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.   نيست  نشانی از زندگی در آن نامند، درحاليكه می
وقتی ! اند  و مسخره ارزش  بتها، بی  اينء همه18

   از ميان  هم  بروند، خودشان  از بين سازندگانشان
؛   بتها نيست  اين  مثل يعقوباما خدای 19.  خواهند رفت

   خاص ، قوم  و اسرائيل  است  موجوداتء  همه او خالق
 .  است  او خداوند قادر متعال باشد؛ نام او می

 
 ، گرز خداوند بابل

 .ی هست ، تو گرز من بابلی ا«: فرمايد یخداوند م20
   قومها و نابود آردن  آوبيدن درهمی از تو برا

 تو لشكرها را   دست به21.  ام  آرده استفادهک ممال
 و  ، عرابه  و سوارش  و اسب ام تارومار نموده

   تو مردمء  بوسيلهی،بل22.  ام  برده  را از بين ران عرابه
،  ، پير و جوان ها را از مرد و زن  سرزمينء همه
 و  ها، آشاورزان چوپانها و گله23،  ام ساختهک هال

   و فرماندهان و حاآمان  ام  برده  را از بين گاوهايشان
 را بخاطر  ، تو و مردمت منی ول24.  ام را نابود آرده

   خواهم ايد، مجازات  آرده  من  قوم  به آهی  بديهاي تمام
 .نمود

   بابل مجازات
،  جهان ء  آننده ، ای ويران  مستحكم ، ای آوه ای بابل«25

  آنم  را برضد تو بلند می دستم!   توام  دشمن اينک من
از تو چيزی جز .  آورم  بلندی فرود می و تو را از آن

تو برای 26.  گذارد  خاآستر باقی نخواهم يک تپه
 نيز ديگر   خواهی ماند، حتی سنگهايت  ويران هميشه

 .  بكار نخواهد رفت برای بنای ساختمان
   بسيج  با بابل جنگی  قومها خبر دهيد تا برا به«27

،   آرارات  سپاهيان  به. بنوازيد شيپور جنگ! شوند
ی فرماندهان.  آنند  حمله و اشكناز بگوييد آهی مين

 زياد  اسبان.  را بدهند  آنيد تا دستور حمله تعيين
 ماد و   پادشاهان لشكريان28!  آوريد فراهم

 زير  را آهی  آشورهاي  تمام  و سپاهيان فرماندهانشان
 »! آنها هستند، فرا خوانيدء سلطه

  پيچد، چون  خود می رزد و از درد بهل  می بابل29
. پذيرند  خداوند برضد او دارد، تغيير نمی هايی آه نقشه
 باقی نخواهد   خواهد شد و آسی در آن  ويران بابل
 در  جنگند، همه  ديگر نمی  شجاعش سربازان30. ماند

   را از دست مانند؛ زيرا جرأتشان  خود می استحكامات
نيروهای . اند  شده ، ضعيف  زنان اند و همچون داده

های شهر   و دروازه ها را سوزانده ، خانه مهاجم
شتابند   از ديگری می  يكی پس قاصدان31. اند راشكسته

   رفته  چيز از دست  همه  خبر رسانند آه  پادشاه تا به
 و   و برج اند، استحكامات  شده ها بسته  راه تمام32!  است

 .اند  افتاده  وحشت  به  و سربازان باروها سوخته
: فرمايد ی م اسرائيلی ، خدا خداوند قادر متعال33
،  آوبان خرمنی  زير پايها  گندم  مثل بابلی بزود«

 ». خواهد شد آوبيده
،   بابل نبوآدنصر، پادشاه«: گويند  می  بابل يهوديان35و34

   را نابود ساخته  چيزمان  و همه  و خرد آرده ما را دريده
   خود را از ثروت  و شكم  اژدها ما را بلعيده ؛ مثل است

.   است  رانده  بيرون مان  و ما را از سرزمين ما پر آرده
، بر سر   بر ما روا داشته  و ستمی آه  ظلم ای آاش
 »! ما را از او بگيرد  خون خدا انتقام!  بيايد خودش

شما ی  دعو  به من«: دهد ی م خداوند جواب36
.   گرفت  را خواهم و انتقامتان آرد  خواهمی رسيدگ
  خواهمک  را خش بابلی ها ها و چشمه رودخانه  من
 خواهد شد و  تبديلی ا  ويرانه  به  سرزمين اين37. آرد

  خواهند آرد؛ هر آهی  زندگ در آنی  وحش حيوانات
در ی  خواهد افتاد و آس  وحشت  نظر اندازد، به بر آن
   مست هايشان در بزمها  یبابل38.  نخواهد شد  ساآن آن
  همهی وقت39. زنند ی م شوند و مانند شير نعره یم

  برايشانی  ديگر  بزم  شدند، آنگاه  شراب مست
 آرد تا از   خواهم  مستشان  ديد و چنان خواهمک تدار
.  نيايند  هوش  بيفتند و تا ابد به  بروند و بر زمين هوش

   خواهم تارگاه آش  و بز به  و قوچ  بره  را مثل ايشان40
 ».آشاند

 خواهد   سقوط  چگونه ببينيد بابل«: فرمايد خداوند می41
!   دنيا است  تمام  مورد ستايش  آه  بزرگ  بابل آرد، آن

!  خواهند افتاد  وحشت  به  آن  از ديدن  قومهای جهان همه
 را خواهد   آن ، امواجش  آرده  طغيان دريا بر بابل42

   به  سرزمينش ، تمام  گشته ويران  شهرهايش43. پوشانيد
 در آنجا زندگی  هيچكس.  خواهد شد بيابانی خشک تبديل

 عبور نخواهد نمود،  نخواهد آرد و مسافری نيز از آن
  ، خدای بابل  بل من.   فرو خواهد ريخت ديوارهای بابل44
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  ، از دهانش  است  بلعيده  آرد و آنچه  خواهم را مجازات
   آن رد و قومها ديگر برای پرستش آو  خواهم بيرون

 .نخواهندآمد
  خود را از خشم.  فرار آنيد ، از بابل  من قومی ا«45
  شدنک  نزديء شايعهی وقت46.  دهيد  نجات من

  اين.  نشويد  را شنيديد، مضطرب دشمنی نيروها
  سپس.  خواهد شد  سالها شنيده  اين  در تمام شايعات

 درگير  ، بابل مفرما شده حك  بر سرزمين  و ستم ظلم
فراخواهد ی  زمان آنگاه47.  خواهد گشتی  داخل جنگ

   خواهم  مجازات  بتهايش  را با تمام  بابل  من رسيد آه
. ها پر خواهد شد  از جنازه هايش آرد و آوچه

 از  خواهند نمود، چونی  شاد  و زمين آسمان48
. آمد خواهند   بابل  جنگ  ويرانگر به ، لشكريان شمال

  از قومی  بسيار  هالآت  باعث  بابل همانطور آه49
 نابود خواهد   همانگونه  شد، خود نيز به اسرائيل
   از خطر شمشير، جان شما آهی ، ا حال50.  گشت
  هر چند آه!  نكنيد درنگ! ايد، برويد  بدر برده سالم

انديشيد، خداوند  ی م  اورشليم  هستيد و به دور از وطن
 !د آريد يا را به

های  بابلی  ، چون ايم ما رسوا شده: "گوييد شما می«51
ولی 52." اند  ساخته حرمت  خداوند را بیء ، خانه بيگانه

.  فرا خواهد رسيد  هم  نابودی بتهای بابل  زمان بدانيد آه
 خواهد   شنيده  مجروحينء ه نال  سرزمين در سراسر اين

   آسمان  تا به خود را توانست  می حتی اگر بابل53. شد
   محكمی درآنجا بسازد، باز من برافرازد و برج

 . آنند  تا نابودش فرستادم  او می  را بسراغ غارتگران
   گوش  به گريهی  صدا از بابل!  آنيد گوش«54
   در حال زيرا من55!  عظيمی نابودی رسد، صدا یم

   را خاموش بلند آنی  و صدا  هستم  بابل  آردن ويران
 دريا بر   امواج  مانند خروش  دشمن لشكريان.  مآن یم

   نمايند و سربازانش تا غارتش56 آورند ی م او هجوم
  هستمی  خداي من.  را بشكنند ، سالحهايشان را آشته

ی  سزا  را به ، بابل ، بنابراين آنم ی م  مجازات آه
،  ، رهبران ، حكيمان بزرگان57.  رساند  خواهم اعمالش

   ساخت  خواهم او را مستی  جنگ و مردان  فرماندهان
، ديگر هرگز بيدار  فرو رفتهی  ابد  خواب تا به
 و خداوند   جهان  پادشاه  آه  من  آالم اينست! نشوند

ک  با خا  بابل پهنی ديوارها58!   هستم قادر متعال
.   خواهند سوخت بلندشی ها ، دروازه  شده يكسان

اند،   آشيده  زحمت ه بيهود گوناگونک ممالی معمارها
 ».  خواهد رفت  از بين  با آتش  ثمرآارشان چون

   يهودا، اين  صدقيا، پادشاه  سلطنت  چهارم در سال59
پسر نيريا، ( سرايا   را به  شد تا آن  نازل  بر من پيغام
 صدقيا بود و قرار  سرايا، ملتزم.  برسانم)  محسياء نوه

 خدا  را آهی  بالياي تمام60.  برود  بابل  او به بود همراه
 در  را آهی  مطالب تمامی  بود، يعن  فرموده  بابلء درباره

  و آن62و61،  نوشتمی طوماری ، رو  است باال ذآر شده
 هر ی، رسيد  بابل بهی وقت«:  ، گفتم  سرايا داده را به
خداوند، ی ا: " بگو  چنين  و سپس  بخوان ام  نوشته چه

  آرد آهی  خواه  خراب  چنان را بابلی ا تو فرموده
   نشود و تا ابد ويران  يافت در آنی ا  موجود زنده هيچ
 ببند و   آن بهی  طومار، سنگ بعد از خواندن63 ."بماند
   نيز به بابل: "و بگو64،  بينداز  را در رود فرات آن

 بر  آهی  بالي  خواهد شد و بسبب  غرق  شكل همين
سر بلند نخواهد  خواهد آمد، ديگر هرگز  سرش
 »."آرد

 .)پذيرد ی م ارميا در اينجا پايانی پيغامها(
 

   اورشليم سقوط
 .)باشد می 39   باب  به  مربوط  باب  اين وقايع(

  شد و  پادشاه  بود آه  و يكساله صدقيا بيست
  اسم.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال يازده

صدقيا 2.  بود)یا لبنهی دختر ارميا (  حميطل مادرش
 بود،   در نظر خداوند نادرست ، آنچه  يهوياقيم مثل
   خداوند بر اورشليم ، خشم  زمان در آن3.  آورد بعمل

 را از خود طرد نمود و   شد و ايشان و يهودا افروخته
 آند تا   قيام  بابل  پادشاه  صدقيا عليه آرد آهی آار
  رانده   بيرون  از سرزمينشان اسرائيل ی بن  ترتيب بدين
 .شوند

 صدقيا،   سلطنت  نهم  از سال  دهم  ماه لذا، در روز دهم4
   خود به  سپاهيان ، با تمام  بابل نبوآدنصر، پادشاه

 سنگر   آن  لشكرآشی آرد و در اطراف اورشليم
  سرانجام6.  بود  در محاصره شهر، دو سال5.  ساخت

 قحطی در شهر بيداد   آه  چهارم  ماه در روز نهم
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  مردم7 بود،   شده  تمام  هم  نانء  ذخيره آرد و آخرين می
  سربازان. ، شكافی در ديوار شهر ايجاد آردند اورشليم
 از   شهر، شبانهء  محاصره  را ديدند، عليرغم وقتی اين

   دو ديوار نزديک باغهای پادشاه  بين دروازهايی آه
 . گريختند  اردنء  دره  رفتند وبطرف بود، بيرون

 آردند و در   را تعقيب  بابلی، ايشان  سربازانولی8
 را گرفتند، ولی   اريحا، صدقيای پادشاه بيابانهای اطراف

   حضور پادشاه  او را به سپس9.  او فرار آردند محافظين
   مستقر شده  حمات  در سرزمين  در شهر ربله  آه بابل

را  او   محكوميت  در آنجا حكم  بابل بود، آوردند و پادشاه
   و بزرگان  پسرانش و در برابر او، تمام10صادر آرد، 
 درآورد و   او را از حدقه  چشمان سپس11.  يهودا را آشت

 برد و تا آخر عمر در   بابل ، به او را با زنجيرها بسته
 .  داشت  نگه زندان
   و تبعيد مردم  اورشليم تخريب

   سلطنت  نوزدهم  از سال  پنجم  ماه در روز دهم12
   بابل  سپاه  فرمانده ، نبوزرادان  بابل نبوآدنصر، پادشاه
 خداوند،  و خانه13  شد ، وارد اورشليم و مشاور پادشاه

   آتش  شهر را به بزرگی ها  خانه و تمامی  سلطنت آاخ
.  آردند  ديوار شهر را خراب و سربازانش14، آشيد

ر  د آهی يهودا را با آنانی از فقرای ا  عده آنگاه15
 صدقيا را  آهی  بودند و آسان  مانده  زنده اورشليم

   بودند، و صنعتگران ها پيوسته ی بابل  و به آردهک تر
تنها 16.  تبعيد آرد  بابل  در شهر را به ماندهی باق
در ی و باغبانی آار آشاورزی فقير را برای ا عده

 . گذاشتی آنجا باق
  ت در قسم را آهی  مفرغ ها، دو ستون یبابل17

ی  مفرغء  و حوضچه  خداوند قرار داشت خانهی ورود
   را برداشتند و به زير حوضچهی مفرغی و گاوها

 و  بزرگی  ديگها  تمام نبوزرادان19و18.  بردند بابل
  قربانگاهی  برا اندازها را آه کو خای مفرغک آوچ

  ها و تمام  و انبرها، قاشقها، آاسه رفت یبكار م
او .  خدا را با خود بردء نهخای  ديگر مفرغ ظروف
طال ی ها ها و آاسه  انبرها، چراغدانها، پياله همچنين
 . برد  همراه  را به و نقره

 زير   گاو مفرغی آه  و دوازده  و حوضچه دو ستون20
   وزن  بودند آه  بقدری سنگين  قرار داشت حوضچه

   سليمان  اينها در زمان تمام. پذير نبود  آنها امكان آردن
 در حدود  بلندی هرستون21.  بود  شده  ساخته پادشاه
 و   متر ونيم  در حدود پنج  آن  متر و محيط هشت

 بود و تو خالی بود،   چهار انگشت  ديوارهاش ضخامت
 بلندی  و هر يک از آنها نيز سر ستونی مفرغی به22

،   و گرداگرد هر سر ستون  داشت دو متر و نيم
روی هر سر 23 بود؛  ی شدهآار انارهای مفرغی، آنده

 نود   فقط ، ولی از پايين ، يكصد انار وجود داشت ستون
 .شد ديد می  انار را و شش

   اين  بابل  سپاهء ، فرمانده  نبوزرادان درضمن25و24
 :  در شهر پيدا آرد گاههايشان یافراد را نيز در مخف

 نفر از   او صفنيا، سه  و معاون  اعظم سرايا، آاهن
   لشكر با هفت از فرماندهانی  خدا، يكء  خانه ناننگهبا

 ء فرماندهی ، منش  پادشاه  مخصوص نفر از مشاوران
و )  بود  تعداد سربازان  ثبت  مسئول آه( يهودا  سپاه

  نبوزرادان26.  ديگر  مهم  نفر از اشخاص شصت
 در  و پادشاه27،  برد  بابل  نزد پادشاه  ربله  را به ايشان

 .  را آشت آنجا همه
تعداد 28.  تبعيد شدند  بابل  اهالی يهودا به  ترتيب  اين به

   بابل  نبوآدنصر به  سلطنت  هفتم  در سال اسيرانی آه
، او  بعد  سال يازده29. نفر بود 3ر023 شدند،  برده
  پنج30.  برد  بابل  اسير آرد و به نفر ديگر را هم 832
 745،   بابل سپاه ء ه فرماند ، نبوزرادان  بعد از آن سال

 4ر600،  ، در مجموع بنابراين. نفر ديگر را تبعيد آرد
 .نفر تبعيد شدند
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 از سی و   دوازدهم  ماه  و پنجم در روز بيست31
   يهودا، اويل ، پادشاه  اسيری يهوياآين  سال هفتمين

د  را مور  رسيد و يهوياآين  پادشاهی بابل مرودک به
.  آورد  بيرون  خود قرار داد و او را از زندان لطف

 و   گرفت  رفتاری مهرآميز در پيش او با يهوياآين32
 برتری داد،   تبعيدی در بابل  پادشاهان او را برتمام

 با  ، او هميشه  پس  او پوشاند و از آن  نو به لباس33
 مرودک تا  اويل34 . نشست  می  سر سفره  بابل پادشاه
   احتياجاتش  بود، برای رفع  زنده  يهوياآين ی آهروز
 . پرداخت  او مقرری می به


