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ام   م وقد أضيفت. ق580 و 620آان ذلك في أثناء خدمة إرميا بين عامي          د ع د  . ق561 اآليات األخيرة بع م أي بع
  . عامًا25تدمير أورشليم بحوالى 

  
  الخلفية التاريخية

  
ا                       د رأى إرمي ولد إرميا في قرية تبعد حوالي ساعة واحدة سيرًا على األقدام عن أورشليم، ودعاه الرب ليكون نبيًا، وق

ا    . انحالل أمته أخالقيًا من الداخل وتحطمها عسكريًا من الخارج         ليم واجتياحه ، .)م. ق586(وقد عايش حصار أورش
شعب       اء ال ى آذان                . وأسر العديد من أبن رب عل ى ال وذا إل ه بضرورة عودة شعب يه ذا الوقت وقعت دعوت وطوال ه

  .صماء
  

  رمياإآيف تقرأ سفر 
  

ست وح                    إذا تساءلت يوم   ك، فإنك ل د  !!! دك  ًا عما يريده الرب، أو شعرت أنك ربما تكون قد ضللت عن هدفه لحيات فق
آان إرميا شابًا غضًا يصارع ليعرف إرادة الرب لحياته، بل وحتى عندما استقر على طريقه، جعلته الضعوط العنيفة 

دما نتعرض للض    حناولكن ما اآتشفه إرميا يمكن أن يمن . يتساءل عن مدى صواب اختياراته     م عن وط غ البصيرة والفه
صعبة ات ال ي األوق رب ف دمتنا لل ي خ م الوضع   وال. ف ن فه تمكن م ى ت ًا، وحت سًال تاريخي ا تسل وات إرمي سل نب تتسل

ي          ) 36-34أخ  2،  25-23مل  2(التاريخي لهذا السفر ربما تحتاج إلى مراجعة         ك الت وك والممال اريخ المل إذ تشمل ت
اة    وستكتشف وأنت تقرأ سفر إرميا آنزًا من ال       . يوشيا، يهوآحاز، يهوياقيم، يهوياآين، صدقيا    : عرفها إرميا  ة للحي حكم

  .ن نتبع الرب في وجه جميع معارضينافدراسة إرميا ورسالته تعني النمو في الحكمة، فمنه نتعلم معنى أ. اليومية 
  

راب قضاء                           وذا من اقت اء يه ى تحذير أبن وقد دأبت آلمات إرميا الحانية المبللة بالدموع غالبًا، سواء نثرًا أو شعرًا عل
ذه ا       . الرب ادم        ولكن تتداخل مع آل ه وذا الق ة آلمات الرجل عن خالص يه ائل التحذيري شجيعات    . لرس ابحث عن ت

  .إرميا،وهي النبوات التي مازالت تتحقق إلى اليوم، في آل مكان وفي آل وقت إذ يغير الرب قلوب الخطاة


