
  رمياإمراثى سفر 
  

  مدينة مدمرة
  

  الثقة فى محبة اهللا التى التسقط حتى فى وسط األزمات
   

  آاتب هذا السفر
  

  .من المرجح أن يكون إرميا
  

   والغرض منه تاريخ آتابته
  

ام                 ليم فى ع ذى        . م.  ق 586ُآتب هذا السفر فى خالل العقد األول بعد سقوط أورش ا وعاين الخراب ال أ إرمي د تنب وق
  .فدون هذه القصيدة معبرًا عن أسى الشعب، بوطنه الذى آان يحبهحاق 

  
  رمياإمراثى آيف تقرأ سفر 

  
ان   ، وهو سفر رائع  ، فيمكن لسفر مراثى إرميا أن يساعدك أن تنال الشفاء        ، إذا آنت قد تعرضت لخسارة فادحة      وإن آ

، امر بالمشاعر المنسحقة من الغضب وهو سافر ع.جافًا يعبر عن ألم شعب ُجرد من آل شئ إال من رجائه فى الرب            
ا                  . واليأس، والوحدة، والخوف، واإلحباط ى إرمي رأون مراث دما يق شعرون عن ذين تعرضوا للجروح ي  إال أن هؤالء ال

  .بأنهم أصبحوا مفهومين ومتعزين بشكل يثير الدهشة
  

، جميعًا حول محبة اهللا وأمانتهولكنها تدور . ولكل من أصحاحات مراثى إرميا الخمسة فكرته المتميزة بشكل أو بآخر
  .وهو ما تم إبرازه فى األصحاحا األوسط

  
مازالت هناك آلمة رجاء مؤسسة ،  بطريقة مباشرةحيث يعايش الشعب قسوة المعاناة، وحتى فى وسط مأساة أورشليم

دة مع آل إشراقة شمس             ، على صفات الرب   ه       ، إذ أن إحساناته جدي رب عادل فى حكم ة        ، وال ه النعم ذلك إل ه آ ولكن
  .والمحبةوالرحمة

  
رة            ة الخطي د       : وأثناء قراءتك لسفر مراثى إرمياالحظ خطوط التحوالت الدرامي ة والتجدي أس واألمل والتوب واء س ، الي

شعوب بالد أو ال راد أو ال سفر.لألف م لل اء المحك ذلك البن ات ،  الحظ آ سلة من األبي زًا بسل اء متمي ا بن ستخدم إرمي إذ ي
ة                  سل الحروف األبجدي ذلك عن      ، الشعريةيتسلسل فيها الحرف األول من الكلمة األولى من آل بيت حسب تسل ر ب فعب

ى       . لى الياء مدى حزنه وألمه آما لو آان يذآر آل شئ من األلف إ            ين والعشرين الت فمع آل حرف من الحروف اإلثن
أٍن وتفصيل        ، تتكون منها اللغة العبرية إستخدمه إرميا فى بداية آل بيت   ر عن مشاعره بكل ت د عب ه ق ذا  . ندرك أن فه

ط فى الظروف المأساوية         ، السجل الذى يكسر القلب هو نتيجة التأمل المتمهل          يس فق رب          ، ل ذلك فى شخص ال ل آ ب
  .ائعالر


