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ارمیا در یک خانواده مذهبی
در پادشاهی یهودا متولد 

پدرش حلقیا، کاهن . شد
این خانواده در شهري . بود

ه به نام عناتوت، در فاصل
کمی از اورشلیم زندگی 

شاید والدین . کردندمی
ز کردند او نیارمیا فکر می

اما خدا . شودکاهن می
.هاي دیگري داشتبرنامه



در زمان تولد ارمیا، قوم خدا 
-طبق کالم خدا زندگی نمی

اه تقریباً همه، از پادش. کردند
ارگر، کگرفته تا فروتن ترین 
-خدایان دروغین را می

پرستیدند حتی در معبد 
!مقدس خود خدا



هنگامی که 
ارمیا جوان 

، خدا با بود
.  کرداو صحبت 

م شناختمن تو را قبل از تولد می": به ارمیا گفتخدا 
".تصمیم گرفتم که براي من صحبت کنیو 



:  ترساند چون گفترسید دعوت خدا ارمیا را به نظر می
دانم چطور صحبت کنم، زیرا بسیارمن نمی! خداوندا"

د که کرارمیا بیست ساله بود اما فکر نمی".جوان هستم
بتواند در برابر شرارتی 

در اطرافش که 
.، صحبت کنددیدمی



: خداوند به ارمیا اطمینان داد و چنین گفت
برو به هر کجا که تو را بفرستم و ! نترس"

به تو گفتم هرچه 
من با تو . بگو

تا هستم 

ات رهایی
".بخشم

سپس خدا کار
خدا. خاصی انجام داد

.دهان ارمیا را لمس کرد



ه او جسوران. خداوند به ارمیا نیرو، شجاعت و خردمندي داد
صحبت کرد و به مردم یادآوري کرد که خدا آنها را 

اما هیچ کس، . خواهد به آنها کمک کنددوست دارد و می
.حتی پادشاه، به حرف او گوش نداد



ر از خدا حتی کاهنان عصبانی شدند و به او گفتند که دیگ
تند که همچنین پیامبران دروغینی وجود داش. صحبت نکند

.گویدگفتند ارمیا حقیقت را نمیمی



ارمیا به مردم یادآوري کرد که حدود صد سال قبل، 
ان دشمن.  پادشاهی شمالی اسرائیل خدا را رها کرده است

آنها، آشوریان، سرزمین آنها را فتح کردند و همه بنی
.اسرائیل را به سرزمین هاي دور فرستادند



اکنون مردم یهودا، پادشاهی 
.  جنوب، خدا را رها کرده بودند

ارتشهاي دشمن در حال 
به سرزمین آنها رسیدن 

آیا خدا اجازه ! بودند
قومش شکست داد می

تبعیدو به بخورند 
برده شوند؟



متاسفانه، مردم به بتهاي خود اعتماد 
ر توانستند آنها را از شبت ها میآیا . کردند

ت فقط خدا توانس! دشمنانشان نجات دهند؟ نه
مردم چنان از ارمیا عصبانی. دهدنجات آنها را 

اوبراي کشتن اي نقشهکه شدند 
بنده خوداما خداوند . کشیدند

را محافظت
.کرد



سرانجام، خداوند سخنی 
ا گفت که احتماالً ارمیا ر

د خداون. شوکه کرده است
ا براي این قوم دع": فرمود

وقتی آنها از من . نکن
ن درخواست کمک کنند، م

".شنومصداي آنها را نمی



اد ارمیا به پادشاه هشدار د
بل که در جنگ با ارتش با

.  شکست خواهد خورد
رمیا پادشاه عصبانی شد و ا

ا ارمی. را به زندان انداخت
حتی در زندان به حرف 

زدن درباره خدا و اعتماد 
.دادبه او ادامه می



، بعد از بیرون آمدن از زندان
ارمیا دوباره به پادشاه و 
مت مردم گفت که باید به س

خدا برگردند و به او اعتماد
این بار، پادشاه . کنند

به یک ارمیا را 
چال عمیق سیاه
.بردآلود فرو گل



ت او مخفیانه ارمیا را نجا. کرداما خدا در قلب شاه کار می
خواهد پادشاه چه کار کند؟  داد و از او پرسید خدا می

به اسارت برو، ": جواب این بود
گوید خدا میو 

زنده 
خواهی 

."ماند



را ا یهودارتش بابل اورشلیم و تمام 
همه آنها دیوارها و . فتح کرد

ساختمانها را خراب کردند و همه 
خدا گفت قومش. چیز را سوزاندند

اسارتسال به هفتاد 
آنهاروند و سپس می

سرزمینرا به 

موعود
.گرداندبازمی



ارمیا مرد اشک ها

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

ارمیا

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
.  آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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