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من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة،     : اتفاقية االستخدام   

. آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيعها   



 ولد أرميا في بيت يعرف       
. الرب وفي مملكة يهوذا    

أبوه، حلقيا، آان آاهنا،    
والعائلة تسكن في بلدة اسمها       

عناثوث، وهي ليست بعيدة     
ربما قد    . عن أورشليم  

تصورت عائلته أنه أيضا      
سيصير آاهنا، ولكن اهللا       

.آانت له خطط أخرى     



 في زمن ميالد أرميا، لم تكن        
الناس تعيش حسب وصية اهللا،    

فتقريبا آل الناس من الملك       
حتى أبسط عامل آانوا       

يتعبدون آللهة غريبة، وذلك       
.حتى في معبد اهللا المقدس   



ولما آان   
أرميا في    

شبابه آلمه     
: اهللا قائال     

أنا أعرفك     "                                                 
تتكون  قبل أن                                               
في بطن أمك،                                                  

."تتكلم باسمي    وأنا أريدك أن                               



:  ويبدو أن حديث اهللا له قد أخافه، فقد صاح قائال      
َألنِّي آِه، َيا َسيُِّد الرَّبُّ، ِإنِّي َال َأْعِرُف َأْن َأَتَكلََّم            "

لم يكن أرميا صغيرا في ذلك الوقت، فقد           ." َوَلٌد
 عاما،    20آان عمره    

ولكن أرميا لم     
يتصور أنه يستطيع     
أن يقول آالم الرب   
ضد آل الشر الذي        

.حوله         



ِإَلى ُآلِّ َمْن     . " ولكن اهللا طمئنه قائال     
ُأْرِسُلَك ِإَلْيِه َتْذَهُب َوَتَتَكلَُّم ِبُكلِّ َما        

  .آُمُرَك ِبهِ                               
  َال َتَخفْ                             

ُوُجوِهِهْم،                ِمْن                                 
َأَنا    َألنِّي                                                   

  ."َمَعَك ُألْنِقَذكَ                                                 
ثم قام اهللا بعمل                                                  

شيء عجيب جدا، وهو                                      
.أنه لمس فم أرميا                                              



وأعطى اهللا ألرميا قوة وشجاعة وحكمة، فتحدث        
أرميا بشجاعة وّذآر الناس بأن اهللا يحبهم ويريد             

.مساعدتهم، لكن أحدا لم يسمع له، وال حتى الملك         



حتى الكهنة تضايقوا منه وطلبوا منه عدم التحدث          
وآان هناك أيضا أنبياء آذبة والذين ادعوا             .  عن اهللا 

.  أن أرميا يكذب     



وّذآر أرميا الناس بأنه عندما تخلت مملكة الشمال                 
عن اهللا قبل مئات السنين، عندها قويت أعدائهم          
األشوريون عليهم وهزموهم وسبوهم إلى بالد     

. بعيدة  



واآلن تخلى الناس   
في مملكة الجنوب    
عن اهللا، وجيوش  

األعداء أصبحوا في    
طريقهم إلى غزو     

...المملكة،  



فهل سيسمح    ...
اهللا بأن ينهزموا      

ويؤخذوا إلى 
األسر؟



وضع الناس ثقتهم في األوثان، فهل تستطيع                
من أعدائهم؟ بالتأآيد ال، فاهللا  األوثان إنقاذهم             

وتضايق    . إنقاذهم وحده الذي يقدر على                
  من أرميا ودبر      الشعب                                

لقتله، ولكن اهللا    مؤامرة                                 
حمى عبده                                  

أرميا                                    
. منهم                                 



وفي النهاية قال اهللا شيئا، والذي         
: أفزع أرميا بالتأآيد، فقد قال              

َوَأْنَت َفَال ُتَصلِّ َألْجِل هَذا  "          
الشَّْعِب، َوالَ َتْرَفعْ َألْجِلِهمْ             
ُدَعاًء َوَال َصَالًة، َألنِّي َال               
َأْسَمُع ِفي َوْقِت ُصَراِخِهْم              

." ِإَليَّ ِمْن ِقَبِل َبِليَِّتِهمْ                   



وحّذر أرميا الملك، بأنه      
سوف يخسر الحرب مع     

جيوش بابل، فغضب    
الملك من أرميا ورماه        

وحتى في  .  في السجن 
السجن ظل أرميا يعظ       

.واثقا في الرب  



   ظل أرميا يعظ الملك          وبعد خروجه من السجن      
. اهللا ويضعوا ثقتهم فيه    والشعب، أن يعودوا إلى        
بوضع أرميا في سجن   في هذه المرة أمر الملك        

تحت األرض  
.مليء باألوحال  



ولكن اهللا آان يعمل في التأثير على قلب الملك،            
وأنقذ اهللا أرميا سرا، وقال له ما ينبغي أن يفعله            

اذهب إلى األسر،    : "الملك 
والرب 

يقول 
لك أنك   
." ستحيا



 قام جيش بابل باحتالل     
يهوذا،    أورشليم وآل مملكة    

وحطموا آل األسوار   
وحرقوا  واألبنية،

. شيئ   آل 



سوف يذهب     وقال اهللا أن شعبه  
وبعدها    سنة، 70لألسر لمدة  

سيرجعهم إلى  
.  أرض الموعد     



" فتح آالمك ينير العقل    "
130: 119مزمور   

أرميا ، رجل الدموع   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس      
يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

سفر أرميا   



النهاية  



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب،   
.الذي خلقنا، والذي يريدك أن تعرفه

اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو 
عقوبة هذه الخطية هو الموت، ولكن اهللا .  خطية

يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع 
المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل 

 بعد ذلك أتى يسوع إلى عالمنا هذا ثم . خطاياك
 عندما تؤمن بيسوع المسيح، .مضى إلى السماء

 سوف ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك
. يأتي ويسكن بك اآلن، وسوف تحيا معه إلى األبد



:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا
سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطاياي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي، لكي  
أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي   

ساعدني أن أطيعك، .  لكي أحيا معك إلى األبد إليك،
.آمين.  وأن أعيش لك آابن لك

  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم 
.  16: 3إنجيل يوحنا 


