
سلیمانپادشاه
میشود

970ق.م.

معبدساخته
میشود

959ـ966ق.م.

حکومت
تجزیه
میشود

930ق.م.

آساپادشاه
یهودا

میشود
910ق.م.

یهوشافاط
پادشاه
یهودا

میشود
872ق.م.

اخاب
درجنگ

کشته
میشود

853ق.م.

عتلیاتاجو
تخترا

غصبمیکند
841ق.م.

عزیا
پادشاه
یهودا

میشود
792ق.م.

دومتواریــخ

آمارحیاتی:
هدف:

نشاندادنمعیارخدادرمجازات
کردن متحد بهمنظور پادشاهان،
واقعی پرستش در قوم دوباره
یهودا درستکار پادشاهان یهوه.
انجامشده مذهبی اصالحات و
جسته بر آنها سلطنت زمان در
میشود،وگناهانپادشاهانشرور

برمالمیگردد.
نویسنده:

مطابقروایاتیهود:عزرا
مخاطبین:

همهقوماسرائیل
تاریـخنگارش:

رخدادهــای ق.م؛ 430 تقریــبًا
اززمانشروعسلطنت ثبتشده
سلیمان)970ق.م.(آغازمیشود
وتـاشــروعاســارتدربابــل

)586ق.م.(پایانمییابد.
زمانوقوعرویدادها:

دوم و اول شبیه تواریخ دوم
حکم در و میباشد پادشاهان
تفسیریاستبرآنها.اولودوم
تواریخدراصلیککتاببوده
با تبعید از بعد اینکتاب است.
دیدکهانتینوشتهشده،واهمیت
معبدواصالحاتمذهبیدریهودا
این در است. کرده برجسته را
یعنی شمالی، بهحکومت کتاب
اسرائیل،عماًلتوجهینشدهاست.

آیهکلیدی:
من اسم به که من قوم »اگر
خواندهمیشوندفروتنشده،دعا
راههای از و بطلبند مرا و کنند
بدخویشبازگشتنمایند،آنگاه
ایشانراازآسماناجابتنموده،

صدایقرارگرفتناسالیددرپروژکتوربهگوشمیرسد
وبالفاصلهتصویریازیکبترابهمانشانمیدهند.
سخنرانتوضیحمیدهدکه»اینبتکهازسنگساخته
شدهاست،هرروزموردپرستشقرارمیگرفت.مردم
محصول بت این که بودند معتقد گذشته روزگاران
با ما میکند.« تضمین را کودکان سالمتی و فراوان
لبخندیتحقیرآمیز،ازجهلآنهاتعجبمیکنیم.چطور
کسیمیتوانستیکشیءرابپرستد؟بتفقطخرافات
است!سپسبهخانهبازمیگردیم،نزدبتهایخود،یعنیثروت،مقام،یاخیلیچیزهای
دیگر.هرچهکهجایخدارادردلمانبگیرد،آنبتمااستوآنرامیپرستیم،

حتیاگربازبانماناینرانگوییم.
تجربهماشبیهتجربهقوماسرائیلاست.خدااسرائیلرابرگزیدهبودتانمایندهاوبر
رویزمینباشد.امااسرائیلیهابارهاحقیقتونیزدعوتخودرافراموشکردندو
ماننداقوامهمسایهکورکورانهوبهخطابهدنبالبتهارفتند.سپسخدابهواسطهانبیا
وکاهنانوحتیمجازات،ایشانرابسویخودبازمیگرداند.کتابدومتواریخ
بهشرحتاریخچرکینوفسادآلودپادشاهانبتپرستیهودامیپردازد.گاهبهگاه
پادشاهانیخوبدریهوداظهورمیکنندوبرایمدتیاصالحاتیصورتمیبخشند،
امازوالفزایندهادامهمییابدوسرانجامبههرجومرجوهالکتواسارتمنجر

میشود.
باز خدا بسوی دوباره را ایشان میکوشد قوم، گذشته یادآوری با کتاب نویسنده
گرداند.سعادتآنهاتنهاباپیرویازخدامیسربود!باخواندنکتابدومتواریخ،
تصویرروشنیازتاریخیهودابهدستخواهیدآورد)تاریخاسرائیل،یعنیحکومت
شمالی،عماًلنادیدهگرفتهشدهاست(،ونتایجغمانگیزبتپرستیراخواهیددید.از
گذشتهدرسعبرتبگیرید:تصمیمبگیریدکهازهربتیدرزندگیخودخالص

شویدوتنهاخدارابپرستید.
کتابدومتواریخادامهاولتواریخاست.سلیمان،پسرداود،طیمراسمیپرشکوه،
سلطنتخودراآغازمیکند.اومعبدباشکوهخدارادراورشلیمبنامیکند،وبهاین
2ـ5(. )فصلهای میپوشاند عمل جامه پدرش خواسته و آرزو آخرین به ترتیب
سلیماناز40سالسلطنتموفقیتآمیزوتوأمباصلحبرخوردارمیشودکهاوراشهره
جهانمیسازد.بعدازوفاتسلیمان،پسرشرحبعامسلطنترابهدستمیگیرد،اما

فقدانتجربهاوباعثتجزیهحکومتمیشود.
دریهودا،تعدادپادشاهانخوبمعدودوتعدادپادشاهانشروربسیاراست.نویسنده
تواریخباصداقت،موفقیتهاوشکستهایآنهاراثبتمیکندونشانمیدهدکه
چطورهرپادشاهبرایرسیدنبهموفقیت،معیارهایخداراپیادهمیکند.مسلمًاپادشاه
نابودمیسازد،وهیچ ازقوانینخدااطاعتمیکند،مکانهایبتپرستیرا خوب
نوعپیماناتحادبااقوامخدانشناسنمیبندد.پادشاهانخوبیهودااینهاهستند:آسا،
یهوشافاط،عزیا،حزقیا،ویوشیا.ازبینپادشاهانشروریهودا،آحازومنسیاحتمااًل



اسرائیل
)حکومت
شمالی(
سقوط
میکند

722ق.م.

حزقیا
پادشاه
یهودا

میشود
715ق.م.

سنخاریب
حزقیارا
بهستوه
میآورد
701ق.م.

یوشیا
پادشاه
میشود

640ق.م.

کتاب
تورات

پیدا
میشود

622ق.م.

یهودا
)حکومت
جنوبی(
سقوط
میکند

586ق.م.

فرمان
کوروش
538ق.م.

گناهانشانرامیبخشموسالمتی
رابهسرزمینآنهابازمیگردانم«

.)14:7(
شخصیتهایمهم:

سلیمان،ملکهسبا،رحبعام،آسا،
یهوشافاط،یهورام،یوآش،عزیا،

آحاز،حزقیا،منسی،یوشیا
مکانهایمهم:
اورشلیم،معبد

جنبههایخاص:
گزارشمشروحیازساختمعبد

رادربردارد.

بدترینآنهاهستند.عاقبت،قومشکستمیخوردوبهاسارتبردهمیشود،ومعبد
ویرانمیگردد.

هدفنویسندهاینبودکهبعدازاسارت،قوماسرائیلرادوبارهدرپرستشواقعی
خداباهممتحدسازد.اوگذشتهملترابهآنهایادآوریمیکند.اوپیغامخودرابه
روشنیازطریقیکیازمعروفترینآیههایکتابمقدسبهگوشهمگانمیرساند:
»اگرقوممنکهبهاسممنخواندهمیشوندفروتنشده،دعاکنندومرابطلبندواز
راههایبدخویشبازگشتنمایند،آنگاهایشانراازآسماناجابتنموده،گناهانشان
رامیبخشموسالمتیرابهسرزمینآنهابازمیگردانم«)14:7(.وقتیدومتواریخرا
میخوانید،بهصدایخداگوشدهیدوازاواطاعتکنید؛اجازهدهیداوشمارالمس

کندتاازنجاتوشفابرخوردارشوید.

تقسیمبندیکلی:

الفـسلطنتسلیمان)1:1تا31:9(
1ـسلیمانازخداطلبحکمتمیکند

2-سلیمانمعبدرامیسازد
3ـسلیمانمعبدراوقفمیکند

4ـثروتوحکمتسلیمان

سلیماندرادارهکشوروتجارتبهموفقیتهایزیادیدستیافت،
امامهمترازهمه،اومردیبودکهخدابرایبنایمعبدباشکوهبهکار
گرفت.اینبنایزیبامرکزمذهبیقومبود.معبدمظهریبودازاتحاد
همهقبایل،حضورخدادربینآنها،ودعوتبزرگیکهداشتند.حتی
اگردرزندگیبهموفقیتهایبزرگدستبیابیم،اماهیچگاهنباید
خدمتبهخداوقوماوراازیادببریم.فراموشنکنیمکهانسانخیلی
در نادرستی دید یا ببرد یاد از را زندگی اولویتهای میتواند زود

موردآنبیابد.

بـحکومتیهودا)1:10تا23:36(
1ـقوماسرائیلتجزیهمیشود
2ـتاریخارتدادواصالحات

3ـیهودابهبابلتبعیدمیشود

درطولسلطنت20پادشاه،ملتیهودابیناطاعتونااطاعتیازخدا
درنوسانبود.رابطهپادشاِهوقتباخداتعیینکنندهوضعیتروحانی
ملتومجازاتشدنیانشدنایشانبود.تاریخزندگیشخصیمارا
تعیینمیکند.درستهمانطورکهقصورملت باخدا ما رابطه نیز
در ما ناشایست زندگی شد، بابل در اسارت موجب توبه در یهودا
قبالدعوتبزرگخدادرنهایتمصیبتوهالکترابرایمابهبار

خواهدآورد.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

معبدمظهرحضورخداوجاییبودمختصمعبد
سلیمان را آن که معبد دعا. و پرستش
بود داده داود به خدا که طرحی روی از

ساخت،مرکزحیاتروحانیقومبود.

هم گرد خدا عبادت برای مسیحیان وقتی
طریقی به را خدا حضور میشوند، جمع
تجربهمیکنندکهدرعباداتشخصیمیسر
بدن است. او قوم زیرامسکنخدا نیست،

مسیحمعبدخدااست.

تاوقتیکهسلیمانونسلاوبهخداوفادارصلح
در موفقیت جنگ، در پیروزی از بودند،
ادارهکشور،وصلحباسایراقوامبرخوردار
بودند.صلحنتیجهوفاداریبهخداواحکام

اوبود.

ارمغان به واقعی صلح میتواند خدا تنها
بیاورد.خداازهردشمن،سپاه،یااتحادملی
بزرگتراست.درستهمانطورکهوفاداری
اسرائیلبهخداکلیدصلحوبقایملیآنها
بود،امروزاطاعتماازخدابهطورفردیو

ملیبرایصلححیاتیاست.

داوددعــا حکومت سلیمان، رحلت از بعد
را اسرائیل قوم پادشاهی وقتی شد. تجزیه
بهبتپرستیمیکشاند،قومآسیبمیدید.
دست رهایی برای قومش و پادشاه وقتی
دعابسویخدابلندمیکردندوازراههای
را آنها خدا میگشتند، باز خود گناهآلود

رهاییمیداد.

خداامروزهمدعاهارامستجابمیکند.ما
وعدهخداراداریممبنیبراینکهاگرخودرا
فروتنسازیم،اوراجستجوکنیم،ازگناهان
خوددستبرداریم،ودعاکنیم،خداخواهد

شنیدوماراخواهدبخشید.

باآنکهبتپرستیوبیعدالتیرواجداشت،اصالحات
بعضیازپادشاهانبسویخدابازمیگشتند
رهبری اصالحات انجام در را ملت و
میکردند،یعنیعهدملتراباخداتجدید
کرده،عدالتاجتماعیرااصالحمیکردند.
ایناصالحاتشاملنابودیبتها،اطاعتاز

شریعت،واحیایکهانتمیشد.

ماهمیشهبایدخودراوقفاطاعتازخدا
کنیم.ماهرگزبهواسطهکارهاییکهدیگران
قبلازماانجامدادهاند،ایمننیستیم.هرنسل
انجام نوخودراوقف از باید ایمانداران از
ارادهخدادرزندگیخودودراجتماعکند.

درسال586ق.م.بابلیهامعبدزیبایسلیمانفروپاشیملی
رابهکلیویرانکردند.پرستشرسمیخدا
پایانپذیرفت.اسرائیلیهاخداراترککرده
بودند.درنتیجه،خداقومشرامجازاتکرد

وآنهابهاسارتبردهشدند.

نااطاعتیماگرچههمیشهبهاندازهنااطاعتی
اسرائیلعلنینیست،امااغلبدیدهمیشود
از بهدور و سطحی خدا به ما تعهد که
که میکنیم فراموش وقتی است. صداقت
تمامیقدرت،حکمت،وثروتماازخدا
سرچشمهمیگیردنهازخودمان،درهمان
قرار اخالقی و روحانی فروپاشی خطر

میگیریمکهقوماسرائیلتجربهکرد.
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1ـجبعونسلیمان،پسرداود،پادشاهاسرائیلشد.اورهبران
قومراطیمراسمیدرجبعوناحضارکرد.دراینجابود
دوست که تقاضایی هر که گفت سلیمان به خدا که
دارد،ازاوبکند.سلیمانتقاضایحکمتومعرفتکرد

تابتواندملتاسرائیلراادارهکند)1:1ـ12(.
2ـاورشلیمبعدازاتماممراسمدرجبعون،سلیمانبهپایتخت،
دورهای آغازگر او سلطنت گشت. باز اورشلیم یعنی
طالییبرایاسرائیلبود.سلیماننقشههایساختمعبد
راکهپدرشداودکشیدهبود،بهاجراگذاشت.نتیجهکار
بناییبودباشکوه.اینبنامظهرثروتوحکمتسلیمان

بودکهشهرتجهانیپیداکرد)13:1ـ31:9(.

سلیمان، مرگ از پس  شکیم 3ـ
تاجگذاری آماده رحبعام پسرش
درخواست او اما شد. شکیم در
بار کردن سبک بر مبنی مردم
رد را بیگاری میزان و مالیات
کردوبدینسانباعثشورششد.
همهبهجزقبایلیهوداوبنیامین،
حاکمیترحبعامراردکردندودر
اسرائیل،حکومتی شمالسرزمین
برپانمودندبهناماسرائیل.رحبعام
جنوبی حکومت پادشاه مقام در
یعنییهودا،بهاورشلیمبازگشت
دوم کتاب بقیه )1:10ـ16:12(.
را یهودا تاریخحکومت تواریخ،

بازگومیکند.
4ـکوههایافرایمابیاپادشاهبعدی
یهوداشد،وکمیبعدجنگبین
اسرائیلویهودادرگرفت.وقتی
به جنگ برای قوم دو سربازان
تعداد رسیدند، افرایم کوهستان
سربازاناسرائیلدوبرابریهودابود.
بهنظرمیرسیدکهشکستیهودا
حتمیاست.اماآنهافریادکمک
به بلندکردند،وخدا بسویخدا
بخشید. پیروزی اسرائیل بر آنها
معدود از خود تاریخ در یهودا
بود برخوردار پادشاهانخداترس
و دادند صورت اصالحاتی که
مردمرابسویخدابازگرداند.اما
دراسرائیلفقطپادشاهانشروربر

سرکارآمدند)1:13ـ22(.
5ـسوریهآساکهپادشاهیخداترسبود،هرنوعنشانهای
ازبتپرستیراازیهودازدودوعهدمردمراباخدادر
قلعهای اسرائیل، پادشاه بعشا، اما کرد. تجدید اورشلیم
کنترل را یهودا به آمد و رفت آن بهوسیله تا ساخت
کند.آسانقرهوطالیمعبدرابرایپادشاهسوریهفرستاد
وبرعلیهبعشایپادشاهازاودرخواستکمککرد.در

نتیجه،خدابریهوداخشمگرفت)1:14ـ14:16(.
با بود، خداترس پادشاهی یهوشافاط آنکه با  سامره 6ـ
شرورترینپادشاهاسرائیل،اخاب،وصلتکرد.پایتخت
راموتجلعاد برایجنگدر اخاب بود. اخاب،سامره
طلبکمککرد.یهوشافاطمشورتخواست،امابهجای

مکانهایمهمدردومتواریخ

سـوریه

لبنــان

دریایمدیترانه

اردن

شکــیم

دریای
جلیل

دریای
مرده

سـامره

اورشلـیم

یهــودا

اســرائیل

حکومتشمالـی)اسرائیل(

جبعون

راموتجلعاد

کوههای
افرایم
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گوشکردنبهسخناننبیخداکهوعدهشکستراداده
بود،درجنگبهاخابکمککرد)1:17ـ27:18(.

با جلعاد راموت علیه اسرائیل با اتحاد  جلعاد راموت 7ـ
شکستومرگاخابپایانپذیرفت.یهوشافاطکهاز
اینشکستبهخودآمدهبود،بهاورشلیموبسویخدا
بازگشت.اماپسرشیهورام،پادشاهشروریبودوپسر
او،اخزیانیزهمینطور.وتاریخدوبارهتکرارشد.اخزیا
باپادشاهاسرائیل،یهورامپیماناتحادبستکهدرراموت
جلعادباسوریهبجنگد.اینجنگبهمرگهردوپادشاه

انجامید)28:18ـ9:22(.
8ـاورشلیمبقیهتاریخیهوداکهدردومتواریخثبتشده

است،براورشلیممتمرکزمیباشد.بعضیازپادشاهانبا
که شدند باعث جامعهخود، به بتپرستی واردکردن
را بتپرستی پادشاهان، بقیه شود. گناه مرتکب یهودا
یوشیا، تعمیرکردند. و بازگشایی را معبد و چیدند بر
اینپادشاهخداترس،کوشیدازاحکامخدادرستهمان
طوریکهموسینوشتهبود،پیرویکند.علیرغمتأثیرات
خوبیکهمعدودپادشاهانخداترسبرجاگذاشتند،سایر
انداختند تندی سرازیری در را یهودا شرور، پادشاهان
کهپایانآناشغالکشوربهدستامپراطوریبابلبود.
معبدسوخت،دیوارهایشهرفروریخت،ومردمبهبابل

تبعیدشدند.



الفـسلطنتسلیمان)1:1تا31:9(
خدادرمقابلدرخواستسلیمان،حکمتزیادیبهاومیدهد.اوبرنامههایساختمانی
عظیمیراازجملهمعبدکهبزرگترینکاراوبود،آغازمیکند.درجشنوقفمعبد،
آتشازآسماننازلمیشودوجاللخدامعبدراپرمیسازد.خدامیخواهددرمیان
قومشساکنباشدودرمرکززندگیآنانباشد.امروز،بدنمامعبدخدااست،جایی

کهخداازطریقروحالقدسدرمازندگیوبرماسلطنتمیکند.

1ـسلیمانازخداطلبحکمتمیکند

زیرا1 شد مسلط اسرائیل قلمرو تمام بر پادشاه داود پسر سلیمان،
تمام 2و3او بود. بخشیده قدرت او به و بود او با خدایش خداوند،
فرماندهانسپاه،مقاماتمملكتیوسایررهبراناسرائیلرااحضاركردتا
همراهاوبهجبعونبروند.درآنجاایشانرابهخیمةعبادتقدیمیكهبوسیلة
موسیخدمتگزارخدابرپاشدهبود،برد.موسیاینخیمهراهنگامیساخت
كهبنیاسرائیلهنوزدربیابانسرگردانبودند.4)بعدداودپادشاه،خیمهای
دیگردراورشلیمبرپانمودوصندوقعهدخداوندراازقریتیعاریمبهآنجا
انتقالداد.(5و6قربانگاهمفرغیكهبصلئیل)پسراوری،نوةحور(ساختهبود،
هنوزجلوخیمةعبادتقرارداشت.سلیمانوكسانیكهدعوتشدهودند،
جلوقربانگاهجمعشده،خداوندراعبادتكردندوسلیمانبرایخداوندهزار

قربانیسوختنیتقدیمكرد.
7آنشبخدابهسلیمانظاهرشدوبهاوفرمود:»هرچهمیخواهیازمن

درخواستكنتابهتوبدهم.«
8سلیمانعرضكرد:»ایخدا،توبهپدرمداودبسیارمحبتنشاندادیوحاال
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پادشاه  داود زندگی به عمدتًا تواریخ اول کتاب  1:1
زندگی به تواریخ دوم کتاب که حالی در میپردازد،
بقیهپادشاهانیهودا،یعنیحکومتجنوبیمیپردازد.به
اسرائیل،یعنیحکومتشمالی،بسیارکماشارهمیشود،
زیرا)1(کتابتواریخبرایساکنانیهوداکهازاسارت
دربابلبازگشتهبودند،نوشتهشده؛و)2(یهودامعرف
خاندانداودبودکهقراربودمسیحموعودازآنظهور
مرج و هرج و اغتشاش در اسرائیل که حالی در کند.
حداقل یهودا میبرد، بسر خدا علیه طغیان و دائمی

گاهبهگاهتالشهاییبرایمتابعتازخدامیکرد.
1:1جزئیاتبیشتردرموردرسیدنسلیمانبهپادشاهیرا
میتوانیددراولپادشاهانفصلهای1و2بخوانید.تاریخچه

زندگیسلیماندراولپادشاهانفصل3یافتمیشود.

را آن پیش قرنها موسی که عبادت خیمه  2:1ـ5
چندین موقع آن از آنکه با 35ـ40( )خروج ساخت
بارجابهجاشدهبود،هنوزبهفعالیتخودادامهمیداد.
که جبعون در عبادت خیمه شد، پادشاه سلیمان وقتی
شهریدرحدوددهکیلومتریشمالغرباورشلیمواقع
جبعون در عبادت خیمه اثاثیه همه داشت. قرار بود،
بهجزصندوقعهدخداکهداودآن نگهداریمیشد
رابهاورشلیممنتقلکردهبود)1تواریخ13؛15؛16(
زیرااومیخواستصندوقعهدکهمظهرحضورخدا
سلطنت مردم بر آنجا در او که باشد شهری در بود،
اورشلیم در را معبد سلیمان آنکه از قبل تا میکند.
اصلی مرکز بود، جبعون در که عبادت خیمه بسازد،

مذهبمحسوبمیشد.



همتاجوتختاورابهمنبخشیدهای9ومراپادشاهقومیساختهایكهمثل
غبارزمینبیشمارند.پسبهوعدهایكهبهپدرمداوددادیوفاكن10وبه
منحكمتومعرفتببخشتابتوانماینمردمراادارهكنم،زیراكیستكه

بتوانداینقومعظیمتوراادارهكند؟«
توخواهان است،و این تو بزرگترینآرزوی فرمود:»حالكه 11خداوند

نبودیومرگدشمنانتراازمننخواستی، افتخاروطولعمر ثروتو
بلكهخواستیبهتوحكمتوبصیرتببخشمتاقوممرارهبریوادارهكنی،
12پسمنهم،حكمتوبصیرتیراكهدرخواستنمودیبهتومیدهم.در
تابهحال بهتومیبخشمكههیچپادشاهی افتخاری ضمنچنانثروتو
ازخیمة نیزنخواهدداشت.«13بنابراینسلیمان این از بعد نداشتهو آنرا
عبادتباالیتپةجبعونبهزیرآمدوبهاورشلیمبازگشتتابرقوماسرائیل

فرمانرواییكند.
14سلیمانهزاروچهارصدعرابهودوازدههزاراسبداشتكهبرخیرادر
پایتختوبقیهرادرشهرهایدیگرنگهمیداشت.15درروزگارسلیمان،نقره
وطالدراورشلیممثلریگبیابانفراوانبود!والوارهایگرانقیمتسرو،
قیلیقیه ازمصرو را 16اسبهایسلیمان معمولیمصرفمیشد! مانندچوب
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10:1حکمتیعنیتواناییاتخاذتصمیماتخوببر 
اساستشخیصوقضاوتدرست.معرفتدراینآیه،
اشارهداردبریافتنراهحلعملیبرایحلوفصلمسائل
برای تنها نه ازحکمتومعرفتخود روزانه.سلیمان
ازپدرشبوداستفاده ساختمعبدکهطرحونقشهاش
کرد،بلکهازآنبرایرشداقتصادیکشورشنیزبهره

گرفت.
10:1پیشنهادخدابهسلیمانفوقازتصوراست:»هر
بدهم« تو به تا کن درخواست من از میخواهی چه
)7:1(.اماسلیماننیازقومشرادراولویتقرارمیدهد
وبهجایدرخواستثروت،ازخداطلبحکمتمیکند.
اوتشخیصدادکهحکمتمیتواندباارزشترینامتیاز
از »ارزشحکمت نوشت: بعدها او باشد. پادشاه برای
هیچگنجی با نمیتوان را آن و است بیشتر جواهرات
مقایسهکرد«)امثال15:3(.همانحکمتیکهبهسلیمان
دادهشد،برایشماهمباارزشاستزیراهمانخداآن
رابهشمامیبخشد.ماچطورمیتوانیمحکمتبیاموزیم؟
اول،بایدازخدابطلبیمزیرااو»خردوحکمترابههر
میفرماید« عطا اودرخواستکند،سخاوتمندانه از که
)یعقوب5:1(.دوم،بایدخودراوقفمطالعهکالمخدا
کهمنبعحکمتالهیاستبکنیموآنرادرزندگیخود
بهکاربندیم)برایکسب،اطالعاتبیشتردربارهحکمت

به1پادشاهان6:3ـ9و10:3 سلیمان،توضیحاتمربوط
رابخوانید(.

11:1و12سلیمانمیتوانستهمهچیزداشتهباشد،اما
حکمترادرخواستکردتابرقومسلطنتکند.ترتیب
او به و آمد پسندیده خدا نزد در سلیمان اولویتهای
ثروت،وافتخارنیزداد.عیسینیزدربارهاولویتهاسخن
گفت.اوفرمودکهوقتیخدارادراولویتزندگیخود
نیازداشتهباشیم، قراردهیم،هرچیزیکهواقعًابهآن
برآوردهخواهدشد)متی33:6(.این،تضمیننمیکندکه
مامانندسلیمانثروتمندومشهورخواهیمشد،بلکهبدان
معنااستکهوقتیازرویحکمتخدارادراولویت
قادر را ما میدهد، ما به او که حکمتی میدهیم، قرار

خواهدساختکهزندگیپرباریداشتهباشیم.
12:1ثروتسلیمانعظیمبود.دراینموردخاص،ثروت
مظهربرکتخدادرزندگیاوبودودرحکمپاداشیبود
درمقابلدرخواستاوبرایحکمت.عیسیکههمانمسیح
دادن بر مبنی داود به بهوعدهخدا تا موعوداست،آمد
سلطنتابدیبهاو،جامهعملبپوشاند.امتیازاتروحانی
سلطنتعیسیحتیباعظمتترازامتیازاتمادیسلطنت
سلیماناست.حکمتیکهعیسیمیدهدابدیاستوچیزی
هرگزنمیتوانداینگنجراازشخصبگیرد،درحالیکه
حکمتسلیمانمحدودبودوثروتشعاقبتازبینرفت.



میخریدند. قیمتهایعمده به یكجا را همه سلیمان تاجران و میآوردند
17قیمتیکعرابةمصریششصدمثقالنقرهوقیمتیکاسب،صدوپنجاه
مثقالنقرهبود.آنهاهمچنیناسبهایاضافیرابهپادشاهانحیتیوسوری

میفروختند.

2ـسلیمانمعبدرامیسازد
سلیمانتصمیمبهساختمعبدمیگیرد

سلیمانتصمیمگرفتخانهایبرایعبادتخداوندوقصریبرای2
خودشبسازد.2اینكاراحتیاجبههفتادهزاركارگر،هشتادهزار
سنگتراشوسههزاروششصدسركارگرداشت.3سلیمانقاصدیرابااین
داودچوب پدرم برای فرستاد:»همانطوركه پادشاهصور نزدحیرام، پیام
دارم نظر بفرست.4در برایمنهم بسازد، را تاقصرخود فرستادی سرو
خانهایبرایعبادتخداوند،خدایخودبسازمتادرآنمكانمقدسدر
حضورخداوندبخورخوشبوبسوزانیمونانمقدسرابطورمرتبدرخانة
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تا  دهد اجازه او به که بود خواسته خدا از داود  1:2
معبدیبرایشبسازد)2سموئیل7(،اماخدادرخواستاو
راردکردزیراداوددرجنگ،خونزیادیریختهبود.اما
خدابهداوداجازهدادتانقشهساختمعبدراتهیهکندو
تدارکساختآنراببیند)1تواریخ23ـ26؛11:28ـ13(.
شود، ساخته آن در معبد بود قرار که را زمینی داود
،)1:22 1تواریخ ؛ 18:24ـ25 )2سموئیل خریداریکرد
بیشترمصالحراجمعآوریکرد)1تواریخ14:22ـ17(،و
نقشهوطرحمعبدراازخداگرفت)1تواریخ11:28و12(.
اینمسؤولیتسلیمانبودکهایننقشههارادرعملپیاده
کند.کاراوباتدارکجامعیکهپدرشبرایاینکار
نسل برای پیشین نسل اگر شد. آسانتر بود، داده انجام

بعدیقدمبردارد،کارخدامیتواندجلوبیفتد.
4:2جشنفرصتیاستبرایشادیکردن؛وبهخاطر
شادی برای دلیلی قطعًا قومش به خدا نیکویی آوردن
مناسبتهای اسرائیل قوم میخواست خدا بود. کردن
بسیار مردم بگیرد،چون بهطورمرتبجشن را خاصی
فراموشکاربودندوبسیارسریعبهسایرخدایانمتوسل
میشدند.درکلیساماازجشنهابراییادآورینیکویی
خدابهرهمیگیریم.ازآنجاکهمانیزحافظهبدیداریم،
سایر و پاک(، )عید قیام عید )کریسمس(، میالد عید
مناسبتهایدیگرتعیینشدتابهماکمککندبهیاد
بیاوریمخدابرایقومشچهکاریانجامدادهاست.مابا
انجام بهخاطرکاریکهدرگذشته ازخدا شکرگزاری

و جشن میجوییم. شرکت جشنها این در است، داده
بهزندگی باشکرگزاری،شورونشاطرا سرورهمراه

روحانیمامیافزاید.
4:2ـ11،6و12باآنکهحیرامپادشاهیکیازدوستانو
ازمتحدینداودوسلیمانبود،اماپادشاهقومیبودکه
خدایانمتعددومختلفیرامیپرستیدند.حیرامخوشحال
معبدمصالحمیفرستد،وهم برایساخت اینکه از بود
درباره شهادت برای فرصت این از سلیمان هم و داود

خدایحقیقیاستفادهکردند.
امکاناتدریایی
برایخانهخدا

حــیرام، از سلیمــان
صــــور پـادشـــاه
کـــرد درخـواســت
به کمک برای که
در خدا خانه بنای
و مصــالح اورشلیم،
اختیار در ماهر افراد
اوقــراردهـد.طـرحْ
درختان که بود این
کوههای در را سرو
را آنها و ببرند لبنان
سازند شناور دریا بر
و برسانند، یافا به و
زمین، راه از آنجا از
و کوتـاهــترین از
بــه راه سهلتــرین

اورشلیمبیاورند.
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خدابگذاریموهرروزصبحوعصروروزهایَسَبتودرجشنهایماهنوو
سایرعیدهایخداوند،خدایماندرآنجاقربانیتقدیمكنیمزیرااینحكمخدا
بهقوماسرائیلاست.5میخواهمبرایخداخانةبزرگیبسازم،زیراخدایما
ازجمیعخدایانبزرگتراست.6اماچهكسیمیتواندخانهایكهشایستةاو
باشد،بسازد؟حتیآسمانهانیزگنجایشاوراندارند!منكیستمكهبرایاو
خانهایبسازم؟اینمكانیكهمیسازمفقطعبادتگاهیخواهدبودكهدرآن

برایعبادتاوبخوربسوزانیم.
فلزكاری و نقرهكاری زرگری، كه بفرست برایم ماهری صنعتگر 7»پس
بداندودربافتنپارچههایارغوانی،قرمزوآبیماهرباشد.درضمن،اوباید
حكاكینیزبداندتادركنارصنعتگرانیهوداواورشلیمكهپدرمداودآنهارا
برگزیده،كاركند.8همچنینچوبهایسرو،صنوبروصندلازجنگلهایلبنان
برایمنبفرست،زیراافرادتودربریدنچوبماهرهستندومردانمنهم
بهایشانكمکخواهندكرد.9مقدارزیادیچوبالزماست،چونخانهای
كهمیخواهمبسازمبسیاربزرگوباشكوهاست.10مندوهزارتنگندمو
دوهزارتنجو،چهارصدهزارلیترشرابوچهارصدهزارلیترروغنزیتون

بهچوببرانتوخواهمداد.«
11حیرامپادشاهدرجوابسلیمانچنیننوشت:»چونخداوندقومخودرا

دوستداردبههمینجهتتوراپادشاهآنهاكردهاست.12خداوند،خدای
اسرائیلراكهآفرینندةآسمانوزمیناستشكروسپاسبادكهچنینپسر
داناوهوشیاروفهمیدهایبهداوددادهتاعبادتگاهیبرایخداوندوقصری

برایخودبسازد.
13»منصنعتگرپدرم،حورامرامیفرستم.اومردیداناوبااستعداداست.
در او میباشد. اهلصور پدرش و است دان قبیلة از و یهودی 14مادرش
زرگریونقرهكاریوفلزكاریبسیارماهراست.درضمندرسنگتراشیو
نجاریونساجیسررشتهدارد.درحكاكیتجربةزیادیداردوازعهدةانجام

5:2
خرو11:15
1توا25:16

5:2
خرو11:15
1توا25:16

6:2
1پاد27:8
2توا18:6

6:2
1پاد27:8
2توا18:6

7:2
خرو3:31ـ5
1توا15:22

2توا13:2و14

7:2
خرو3:31ـ5
1توا15:22

2توا13:2و14

8:2
2توا10:9و11

8:2
2توا10:9و11

11:2
1پاد9:10
2توا8:9

11:2
1پاد9:10
2توا8:9
12:2

2توا1:2
مز6:33؛25:102

12:2
2توا1:2

مز6:33؛25:102

14:2
1پاد14:7

14:2
1پاد14:7

1086 دومتواریخ2

اسرائیلیها  استفادهشد؟ بیگانه ازصنعتگران چرا 7:2
دانشزیادیدرزمینهکشاورزیداشتند،اماچیززیادی
پیدا را کسانی رو این از نمیدانستند. فلزکاری درباره
کردندکهدراینزمینهمتخصصبودند.بهکارگرفتن
کارشناسانغیرمذهبیبرایکارخدا،گناهنیست.خداهمه
مهارتهایذاتیرابنابهانتخابخودتقسیممیکند.اوبه
همهاستعدادهاییمیبخشد،چهمسیحیوچهغیرمسیحی.
تا میگیریم کار به را مذهبی غیر پیمانکاران ما وقتی
ساختمانکلیسایمارابسازندیاآنراتعمیرکنند،بااین
کاراذعانمیداریمکهخداعطایاراباسخاوتبههمه

میبخشد.دراینبینمانیزشایدفرصتیبهدستآوریم
تادربارهخداباکارگرانسخنبگوییم.

8:2و9سرزمیناسرائیلچوبزیادینداشت.امالبنان
کهسرزمینکوچکیدرکناردریابود،برخیازبهترین
جنگلهایدرختسرورادرخاورمیانهداشت.درعوض،
لبنانمقادیرزیادیخوراکیازاسرائیلواردکرد.بدین
ترتیبدوپادشاهقراردادیتجاریباهمبستندکهبرای

هردوقومنفعداشت.
13:2خدابرایپیشبرداهدافخوداستعدادهایذاتی
رابههمهمردممیبخشد.مانمیدانیمکهآیاحورامبه



هرطرحیبرمیآید.اوباصنعتگرانتووآنانیكهسرورمنداودتعیین
كرده،كارخواهدكرد.15پسگندم،جو،روغنزیتونوشرابیراكهوعده
دادهای،بفرست.16مانیزازكوههایلبنانبقدراحتیاجالوارتهیهخواهیمكرد
وآنهارابههمبسته،بهآبمیاندازیموازكناردریابطورشناوربهیافا

میآوریم.ازآنجاتومیتوانیآنهاراتحویلگرفته،بهاورشلیمببری.«
17دراینهنگامسلیمانتمامبیگانههایاسرائیلراسرشماریكرد؛تعدادآنها
600ر153نفربود.)اینسرشماریغیرازسرشماریبودكهداودبهعمل
آوردهبود.(18سلیمان000ر70نفرازآنهارابرایحملبار،000ر80نفررا
برایتراشیدنسنگدركوهستانو600ر3نفررابعنوانسركارگرتعیین

كرد.

ساختمعبدشروعمیشود

سلیمانكارساختنخانةخداوندراشروعكرد.محلآندراورشلیم3
رویكوهموریابود،یعنیهمانزمینخرمنكوبیارونةیبوسیكه
درآنخداوندبهداودپادشاه،پدرسلیمان،ظاهرشدوداودآنجارابرای
خانةخدادرنظرگرفت.2كارساختمانخانةخدادرروزدومماهدومازسال

چهارمسلطنتسلیمانپادشاهآغازشد.
3زیربنایخانةخدابهطولشصتوبهعرضبیستذراعبود.4ایوانجلو
ساختماننیزبهپهنایبیستذراعوبهبلندیصدوبیستذراعساختهشد.

دیوارهایداخلآنروكشطالداشت.
5تاالراصلیخانةخداراباچوبصنوبرپوشاندند،سپسرویآنطالكشیده،
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16:2
1پاد8:5و9

18:2
1توا2:22
2توا2:2
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خداخدمتکردیانه)اونیمهیهودیبود(،امامیدانیم 
کهخداعطاییبهاودادهبودتاوظیفهایراکهبرعهده

داشت،انجامدهد.
که کرد مجبور را بیگانگان سلیمان چرا  17:2و18
بهصورتبردهدراسرائیلزندگیکنند؟اینبیگانگاناز
نسلاقوامبتپرستبودندکهدرزمانیوشعآنهارااز
کشوربیرونراندهبودند)یوشع23:9ـ27؛داوران21:1ـ33؛
1پادشاهان20:9و21(.کتابمقدسقوانینخاصیدرمورد
رفتارمنصفانهبابردههادارد)الویان39:25ـ55(،ازاین
روسلیمانباآنهابرخوردبیرحمانهایمثلبرخوردسایر
اقوامبابردهها،نداشت.آنهاازنسلمردمانشروریبودند
کهتصورمیرفتبهخاصرشرارتشانبسیارپیشترازآن
نابودشدهباشند.اقدامسلیماناحتمااًلهمیشگینبود،بلکه
اقدامات این اتخاذ به معبدمجبور فقطدرمدتساخت

شد.

1:3سلیمانمعبدیدائمیبرکوهموریاساختتاجایگزین
خیمهعبادتشودکهقابلحملبود)وتااینزماندر
جبعونبود(.خیمهعبادتدرتماممدتیکهاسرائیلدر
بیابانبود،همراهآنهابود.درضمنکوهموریاهمانجایی
بودکهابراهیممیرفتتااسحاقرابرایخداقربانیکند
زمین زمانیکه را زمین این داود )پیدایش18-1:22(.
خرمنکوبیبود،خرید)نگاهکنیدبه2سموئیل15:24ـ25

وتوضیحاتمربوطبه1تواریخ1:22(.
1:3چرامعبداینهمهمجللساختهشد؟باآنکهکسی
نمیتواندخانهایبسازدکهشایستهخداباشد)6:2(،مقرر
به قادر انسان که باشد بنایی بهترین معبد این که بود
ساختنآنبود.نظارتوصنعتگریبهخودیخودنوعی
عبادتاست.اگرچهکلیساییساده،مکانمناسبیبرای
عبادتومالقاتباخداونداست،ساختنمکانیزیبابرای

عبادتهمکاراشتباهینیست.



برآننقشهایدرختانخرماوحلقههایزنجیرمنبتكاریكردند.6سنگهای
قیمتیزیبارویدیوارهاكارگذاشتهشدتابرشكوهوزیباییآنبیفزاید.
طالیبكاررفتهازبهترینطالیفروایمبود.7تمامدیوارها،تیرهایسقف،
تصاویر دیوارها پوشانیدندوروی باطال را آستانههایخانةخدا درها،و

فرشتگانحكاكیكردند.
8درداخلخانةخدا،اتاقیبرایقدساالقداسساختهشد.طولوعرضاین
اتاقهركدامبیستذراعبود.بیشازبیستتنطالیناببرایپوشاندن
دیوارهایآنبكاررفت.9حدودششصدگرممیخطالدرآنمصرفشد.

باالخانههانیزباطالپوشاندهشد.
10سلیماندرقدساالقداس،دومجسمةفرشتهساختوآنهاراباطالپوشاند.
11و12و13آنهابابالهایگستردهایستادهبودندوصورتشانبطرفبیرونبودو
نوکدوبالآنهابهممیرسیدونوکبالهایدیگرشانتادیوارهایدوطرف
و ذراع پنج فرشتگان بالهای از هریک میشد.طول قدساالقداسكشیده
مجموعطولبالهایآنهابیستذراعبود.14پردةقدساالقداسازكتاننازکبه

رنگهایآبی،ارغوانیوقرمزتهیهشدهوبانقشفرشتگانتزیینشدهبود.
15سلیمانجلوخانهخدادوستونساخت،كهطولآنهاسیوپنجذراعبود
ورویهركدامیکسرستونبهطولپنجذراعقرارداشت.16اورشتههایی
اززنجیر،مانندزنجیرهاییكهدرقدساالقداسبود،ساختوآنهاراباصد
انارمفرغیكهبهزنجیرهامتصلشدهبودند،برسرستونهاگذاشت.17سپس
ستونهاراجلوخانةخدا،یكیدرطرفراستودیگریدرسمتچپبرپا
نمود.نامستونطرفراسترایاكینوستونسمتچپرابوعزگذاشت.

کارماهرانهحورام

ذراع،4 بیست طول به ساخت مفرغی قربانگاه یک پادشاه سلیمان
عرضبیستذراعوبلندیدهذراع.2سپسیکحوضگردازمفرغ
درستكردكهعمقآنپنجذراع،قطرشدهذراعومحیطشسیذراعبود.
ده بشكلگاو)درهرذراع نقشهایی لبةحوضدوردیف 3بركنارههای
نقش(قرارداشتند.ایننقشهاباخودحوضقالبگیریشدهبود.4اینحوض
برپشتدوازدهمجسمةگاوقرارداشت.سرگاوهابطرفبیرونبود:سه
گاوروبهشمال،سهگاوروبهجنوب،سهگاوروبهمغربوسهگاورو
بهمشرق.5ضخامتدیوارةحوضبهپهنایكفدستبود.لبةآنبهشكل
جامبودومانندگلبرگسوسنبطرفبیرونبازمیشد.گنجایشآنبیش

ازشصتهزارلیتربود.
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6دهحوضچهنیزساختهشدپنجعدددرطرفشمالخانةخداوپنجعدددر
طرفجنوبآن.ازآباینحوضچههابرایشستنقطعههایبدنحیوان
قربانیكهمیبایسترویقربانگاهسوزاندهشوداستفادهمیشد.كاهنانبرای
شستنخودازآبحوضچههااستفادهنمیكردند،بلكهباآبحوضخودرا

میشستند.
7دهچراغدانطالمطابقطرح،ساختهشدودرخانةخداقرارگرفت.چراغدانها
رادردودستةپنجتاییروبرویهم،بطرفشمالوجنوب،نهادند.8همچنین
دهمیزساختندوپنجعددازآنهارادرطرفشمالوپنجعدددیگررادر
سمتجنوبخانةخداقراردادند.صدكاسةطالنیزدرستكردند.9سپس
یکحیاطداخلیبرایكاهنانویکحیاطبیرونیساختهشدودرهایبین
بامفرغپوشانیدند.10حوضدرگوشةجنوبشرقیخانةخدابود. آنهارا
11حورامسطلها،خاکاندازهاوكاسههایمربوطبهقربانیهاراهمساخت.

سرانجامحوراماینكارهایمربوطبهخانةخداراكهسلیمانپادشاهبرایاو
تعیینكردهبود،بهپایانرسانید.اشیاییكهاوساختعبارتبودنداز:

12-16دوستون،
دوسرستونكاسهمانندبرایستونها،

دورشتهزنجیررویسرستونها،
چهارصدانارمفرغیبرایدورشتهزنجیر)یعنیبرایهررشتهزنجیرسر

ستون،دویستاناركهدردوردیفقرارداشتند(،
میزهاوحوضچههایرویآنها،

حوضبزرگبادوازدهگاومفرغیزیرآن،
گوشت كردن آویزان مخصوِص چنگکهای و اندازها خاک سطلها،

قربانیها.
حورام،اینصنعتگرماهر،تماماشیاءخانةخداوندراازمفرغصیقلیبرای
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بزرگی  مقیاس چنین در معبد در چیز همه چرا  6:4
چیز هر از زیاد تعداد و بزرگ اندازههای شد؟ ساخته
ضروریبودتاارائهخدمتبهجماعتهزاراننفریکه
بهزیارتمیآمدند،عملی مانندعیدپسح اعیادی برای
باشد)13:30(.تعددقربانیهاییکهروزانهتقدیممیشد

)6:5(،تجهیزاتزیادیراطلبمیکرد.
7:4حورامبهدقتمطابقدستورالعملهایخداعملکرد
دستورالعملهای خدا وقتی گرفت. چشمگیری نتایج و
خاصیمیدهد،آنهارابایدموبهمواجراکرد.زمانیهست
کهبایدخالقباشیمونظراتخودرابهکاربندیم،امابا
اینکارنبایدچیزیبراحکامخدااضافهکنیمیاتغییری

درآنهاصورتدهیم،یاکارمانبادستوریکهخدادر
کتابمقدسبهماداده،مخالفباشد.اگربهدقتدرپی
در که نکنید تعجب نیستید، خدا دستورالعملهای حفظ

زندگیروحانیخودثمراتناچیزیبهدستمیآورید.
مخصوص چنگکهای حوضها، حوضچهها،  11:4ـ16
آویزانکردنگوشتقربانی،خاکاندازها،همهوسایلی
هستندبرایعبادتکهبرایماناآشنامیباشند.اگرچه
وسایلیکهماازآنهابرایعبادتاستفادهمیکنیمتغییر
کرده،هدفعبادتهماناستوآنجاللدادنخداو
ستایشاواست.ماهرگزنبایدعبادتخداراباوسایلی
کهازآنهادرعبادتاواستفادهمیکنیم،اشتباهبگیریم.



سلیمانپادشاهساخت.17بهدستورسلیمانایناشیاءدردشتاردنكهبین
سوكوتوصردهقرارداشتقالبریزیشدهبود.18مقدارمفرغیكهاستعمال

شد،بیاندازهزیادبودونمیشدآنراوزنكرد!
19درضمنبهدستورسلیمانوسایلیازطالیخالصبرایخانةخداساخته
شد.اینوسایلعبارتبودنداز:قربانگاه،میزنانمقدس،20و21چرغدانهابا
روبروی میبایست طرح مطابق كه آنها روی چراغهای و گل نقشهای
انبرکها،22انبرها،كاسهها،قاشقهاوآتش قدساالقداسقرارمیگرفت،
دانها.درضمندرهایخانةخدایعنیدرهایاصلیودرهایقدساالقداس

نیزازطالیخالصبود.
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اسرائیل قوم معبدتوجه اینجزئیاتدرباره 22:4همه
بهتوضیحات امورعبادتینشانمیداد)نگاهکنید به را
مربوطبه1:3(.ازاینگذشته،اینجزئیاتبرایخوانندگان

اولیهدومتواریخ،یعنیکسانیکهبعدازویرانیمعبدسلیمان
بهدستبابلیها،معبدجدیدیدرجایاولآنمیساختند
ـ15:6(،درحکمکتابمبانیبود)2پادشاهان25(. )عزرا8:3

اطاعتدقیق
سلیـــمانو
کارگرانش
بهدقتاز

دستورالعملهای
خداپیرویکردند
)7:4(.درنتیجه،
خـداکـارمعبد
رابرکتدادو
تمامجزئیاتبا
موفقیتبهانجام
رسید.اینجا،چند
نمونهآوردهایم
از)1(افرادی

درکتابمقدس
کهبهدقتاز
دستوراتخدا
متابعتنکردند
و)2(نتایجی

کهمتعاقبآن
بهدستآوردند.
اطاعتهمراهبا
بیمیلیمقبول
نخواهدافتاد.

نامشخص

آدموحوا

نادابوابیهو

موسی

شائول

ُعزا

ُعزیا

دستورخدا

شناخت درخت میوه از
مخورید بد و نیک

)پیدایش16:2و17(.

آتشقربانیبایدازمنبع
میشد تأمین مناسبی

)الویان12:6و13(.

بگویید صخره این »به
جاری را خود آب که

سازد«)اعداد8:20(.

شـــرور عمـالیقیهــای
نابــودکنــید راکامــاًل

)1سموئیل3:15(.

به میتواند کاهن تنها
وسایلمقدسخیمهعبادت
دستبزند)اعداد15:4(.

میتوانستند کاهنان تنها
اجتماع خیمه مذبج بر
بسوزانند بخور معبد یا
)اعداد39:16و40؛7:18(.

نااطاعتی

شیطانآنهاراوسوسهکرد
میوهآندرخت از آنها و
خوردند)پیدایش1:3ـ6(.

خود قربانی برای آنها
استفاده نامقدس آتش از

کردند)الویان1:10(.

اما گفت، صخره به او
عالوهبراینباعصابهآن

زد)اعداد11:20(.

اوازکشتنپادشاهعمالیقیها
از قسمتی و صرفنظرکرد
غنائمجنگیرانگاهداشت

)1سموئیل8:15و9(.

خدا عهد صندوق به او
دستزد)2سموئیل6:6(.

اوواردجایگاهمقدسمعبد
فقط که جایی یعنی شد،
کاهناناجازهداشتندبروند

)2تواریخ16:26ـ18(.

نتیجه

آنهاازباغعدنراندهشدند،
دردومـرگبرهمهانسانها
حاکمشد)پیدایش24:3؛

رومیان12:5(.

آنهامردند)الویان2:10(.

سرزمین به ورود اجازه
شد گرفته او از موعود

)اعداد12:20(.

به کـه داد قــول خــدا
دهـد پایـــان او سلطـنت

)1سموئیل16:15ـ26(.

اودردممرد)2سموئیل7:6(.

گرفــــــت جــــــذام او
)2تواریخ19:26(.



وقتیكارهایخانةخداوندتمامشد،سلیمان،طالونقرهوتمامظرفهایی5
راكهپدرشداودوقفخانةخداكردهبودبهخزانةخانةخداآورد.

3ـسلیمانمعبدراوقفمیکند
صندوقعهدبهمعبدمنتقلمیشود

2آنگاهسلیمانپادشاه،تمامسرانقبایلوطوایفقوماسرائیلرابهاورشلیم
دعوتكردتاصندوقعهدخداوندراكهدرصهیون،شهرداودبودبهخانة
اورشلیم در هفتم ماه در خیمهها عید روزهای در آنها 3همة بیاورند. خدا
جمعشدند.4و5آنگاهكاهنانوالویانصندوقعهدوخیمةعبادتراباتمام
ظروفمقدسیكهدرآنبود،بهخانةخداآوردند.6آنوقتسلیمانپادشاه
وتمامبنیاسرائیلدربرابرصندوقعهدخداوندجمعشدندوآنقدرگاوو

گوسفندقربانیكردندكهنمیشدحسابكرد!
7سپسكاهنان،صندوقعهدرابهدرونقدساالقداسخانةخداوندبردند

2:5
1پاد1:8ـ9
2توا4:1

2:5
1پاد1:8ـ9
2توا4:1

4:5
2توا7:5

4:5
2توا7:5
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1:5)بهبعد(چرادرعهدعتیقاینقدرزیادبرمعبدتأکید 
میشود؟

)1(معبدمظهراقتدارمذهبیبود.خداازطریقمعبد
یقینحاصل تا متمرکزساخت اورشلیم در را پرستش
کندکهاعتقاداتدرستطینسلهادستنخوردهباقی

خواهدماند.
زیبای فضای  بود. خدا قدوسیت مظهر معبد  )2(
بهوجود بیننده در را او از ترس و خدا به احترام معبد
میآورد؛درمعبدبودکهانبیابسیاریازرؤیاهایبزرگ

رادیدند.
)3(معبدمظهرعهدخدابااسرائیلبود.معبدموجب
بر پادشاه، دالوریهای به توجه بهجای مردم که میشد
شریعتخدامتمرکزباشند)لوحهایدهفرماندرمعبد
نگهداریمیشد(.معبدجاییبودکهخدابهطورخاصبر

قومشآشکارمیشد.
)4(معبدمظهربخششبود.نماواثاثیهمعبدومراسمی
بود بزرگی عینی درسهای میشد، برگزار آن در که
که مجازاتی گناه، جدیت همچنین و مردم، همه برای
گناهبهدنبالداشت،ونیازآنهابهبخششرابهیادآنان

میآورد.
آماده موعود مسیح آمدن برای را مردم معبد  )5(
میکرد.مسیحدرعهدجدیدگفتکهآمدتاشریعترا
کاملکندنهاینکهآنراازمیانبردارد.عبرانیان1:8و2
و11:9و12ازمراسممعبداستفادهمیکندتاتوضیحدهد
انجام ما برای کاری چه مرد، ما برای مسیح وقتی که

داد.

)6(معبدشهادتیبودبرتالشوخالقیتانسان.قوم
وقف را خود خدا، شخصیت زیبایی از گرفتن الهام با
دستیابیبهدستاوردهایبزرگدرزمینهمهندسی،علوم،

وهنرکردند،تابدینوسیلهخداراجاللدهند.
)7(معبدمحلدعابود.مردمدرمعبدمیتوانستندبه

دعابپردازند.
1:5ـ3ساختمعبدهفتسالطولکشید.کتاباول
از آبان ماه در معبد بنای که میگوید 38:6 پادشاهان
یازدهمینسالپادشاهیسلیمان)959ق.م.(تمامشد.از
آنجاکه3:5بیانمیداردکهمراسموقفمعبددرماهمهر
برگزارشد،اینمراسمیابایدیکماهقبلازتکمیلمعبد

یا11ماهبعدازآنبرگزارشدهباشد.
واقعًا بود، داود شهر در که عبادت خیمه این   2:5
خیمهایبودکهداودآنرابرپاکردهبودتاصندوق
عهدخدارادرآنجادهد)2سموئیل17:6(.اینخیمه،
همانخیمهاینبودکهموسیدربیابانساخت.خیمهای
کهدربیابانساختهشدهبود،هنوزدرجبعونقرارداشت

)1تواریخ39:16(.
3:5عیدخیمههابرایتجلیلازمحافظتخداازاسرائیل
زمانیکهدربیابانسرگردانبودند،برگزارمیشد.هدف
ازاینجشنساالنه،تجدیدوفاداریقوماسرائیلبهخداو
اعتمادآنهابههدایتوحفاظتاوبود.اینجشنبهطرز
زیباییباوقفمعبدهمزمانشد.وقتیمردمآوارگیدر
بیابانرابهیادمیآوردند،یعنیآنموقعیکهاجدادشان
بهخاطر پیش از بیش میکردند، زندگی خیمهها در

پایندگیاینمعبدباشکوه،خداراشکرمیکردند.



بالهایمجسمةفرشتههاقراردادند.8مجسمةفرشتههاطوری وآنرازیر
بالهایشانرویصندوقعهدخداوندورویچوبهای بودكه ساختهشده
حاملصندوقپهنمیشدوآنرامیپوشاند.9چوبهایحاملآنقدردراز
دیده ازحیاط اما دیدهمیشدند، یعنیقدس اتاقدوم داخل از بودندكه
نمیشدند.)اینچوبهاهنوزهمدرآنجاهستند.(10درصندوقعهدچیزی
جزدولوحسنگینبود.وقتیخداوندباقومخود،پسازبیرونآمدناز
مصر،دركوهحوریبعهدوپیمانبست،موسیآندولوحرادرصندوق

عهدگذاشت.
11درآنروز،تمامكاهنانبدونتوجهبهنوبتخدمتشان،خودراتقدیس
سرایندگان 12دستة میآمدند بیرون قدس از كاهنان كه هنگامی كردند.
الویبهخواندنسرودپرداختند.سرایندگانعبارتبودنداز:آساف،هیمان،
و داشتند تن بر كتان لباس كه ایشان برادران و پسران تمام و یدوتون
بانوای ایستادهبودند.صدوبیستنفرازكاهنان درسمتشرقیقربانگاه
شیپور،والویانباسنج،عودوبربط،دستةسرایندگانراهمراهیمیكردند.
13و14دستةسرایندگانبههمراهینوازندگانشیپور،سنجوسازهایدیگر،
خداوندراحمدوسپاسمیگفتند.سرودیكهمیخواندنداینبود:»خداوند

نیكوستومحبتشبیپایان!«
درهمانوقت،ناگهانابریخانةخداوندراپوشاندوحضورپرجاللخداوند
آنمكانرافراگرفت،بطوریكهكاهناننتوانستندبهخدمتخودادامه

دهند.

9:5
1پاد8:8و9

9:5
1پاد8:8و9

10:5
تث2:10ـ5

عبر4:9

10:5
تث2:10ـ5

عبر4:9

11:5
1توا8:13؛24،16:15؛
1:24ـ5؛1:25ـ4

2توا6:7

11:5
1توا8:13؛24،16:15؛
1:24ـ5؛1:25ـ4

2توا6:7

13:5
1پاد11:8

1توا42،34:16
2توا3:7

13:5
1پاد11:8

1توا42،34:16
2توا3:7
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الهامخداازروی  9:5بعضیازکتبکتابمقدسبه
منابعدیگرتألیفوگردآوریشد.ازآنجاکهاولو
زیادی قرنهای طی که است وقایعی شرح تواریخ دوم
متعدد منابع از واحد شخص یک را آنها افتاده، اتفاق
گردآوریکردهاست.عبارت»اینچوبهاهنوزهمدر
آنجاهستند،«ازمتنیگرفتهشدهاستکهقبلازتبعید
یهودادرسال586ق.م.نوشتهشدهبود.باآنکهاولو
دومتواریخبعدازتبعیدوبعدازنابودیمعبدگردآوری
شد،نویسندهفکرکردکهخوباستدربازنویسیاین

عبارتراحذفنکند.
11:5و12قدساالقداسداخلیتریناتاقمعبدبودکه
صندوقعهد،یعنیمظهرحضورخدادربینقومش،در
آنجاقرارداشت.بهطورمعمولتنهاکاهناعظم،آنهم
واردآن میتوانست درروزکفاره بار سالییک فقط
کاهنان فرد، به منحصر مناسبت این بهخاطر اما شود.

صندوق تا شوند قدساالقداس وارد میبایست متعددی
عهدرابهجایجدیدشمنتقلکنند.وقتیاینکاهنان
را خدا سرود، با الویان آمدند، بیرون قدساالقداس از
پی ایشان کاهنان، آمدن بیرون با زیرا کردند ستایش
بردندکهجایجدیدصندوقعهدموردقبولخداواقع

شدهاست)14:5(.
13:5اولینمراسمعبادتیدرمعبدباحمدوستایشخدا
واعالمحضورونیکوییاوآغازشد.بههمینشکل،
عبادتمانیزبایدباسپاسوقدردانیازمحبتخداآغاز
شود.اولخدارابستایید؛پسازآن،آمادگیمییابید
یادآوری بیاورید. او حضور به را خود احتیاجات که
از روز هر که میشود موجب خدا رحمت و محبت
نمونهای مزمور107 اوشروعشود. پرستش با زندگی
به را مهربانیومحبتخدا داود اینکهچطور از است

یادمیآورد.



برکتسلیمان

آنگاهسلیمانپادشاهاینطوردعاكرد:6
»خداوندا،توفرمودهایكهدرابرغلیظوتاریکساكنمیشوی.ولی

منبرایتوخانهایساختهامتاهمیشهدرآنمنزلكنی!«
3و4سپسپادشاهروبهجماعتیكهایستادهبودندكردوایشانرابركتداده،
گفت:»سپاسبرخداوند،خدایاسرائیلكهآنچهراشخصًابهپدرمداود
وعدهدادهبود،امروزبادستخودبجاآوردهاست.5اوبهپدرمفرمود:»از
زمانیكهقومخودراازمصربیرونآوردمتاكنوندرهیچجایسرزمین
اسرائیلهرگزشهریراانتخابنكردهامتادرآنجاخانهایبرایحرمتنام
منبناشودونیزكسیرابرنگزیدهامتارهبرقوممناسرائیلشود.6امااكنون
اورشلیمرابرایحرمتنامخودانتخابكردهاموداودرابرگزیدهامتابر

قوممنحكومتكند.«
7»پدرمداودمیخواستاینخانهرابرایخداوند،خدایاسرائیلبسازد.ولی
خداوندبهاوفرمود:»قصدونیتتوخوباست،8اماكسیكهبایدخانة
خدارابسازدتونیستی.پسرتوخانةمرابناخواهدكرد.«9و10حال،خداوند
بهوعدةخودوفاكردهاست.زیرامنبجایپدرمبرتختسلطنتاسرائیل
نشستهامواینخانهرابرایعبادتخداوند،خدایاسرائیلساختهام.11صندوق

عهدرادرآنجاگذاشتهام،آنعهدیكهخداوندباقوماسرائیلبست.«

دعایسلیمان
12و13آنگاهسلیماندرحضورجماعتاسرائیل،روبرویقربانگاهخداوند،روی
سكویوسطحیاطبیرونیایستاد.اینسكویچهارگوشازمفرغساختهشده
وطولهرضلعآنپنجذراعوبلندیشسهذراعبود.سپسسلیمانزانوزده،

دستهایخودرابطرفآسمانبلندنمودواینطوردعاكرد:
14»ایخداوند،خدایبنیاسرائیل،درتمامزمینوآسمانخداییهمانندتو
وجودندارد.توخداییهستیكهعهدپرازرحمتخودراباكسانیكهبا

1:6
1پاد12:8ـ50

1:6
1پاد12:8ـ50

5:6
1توا4:28
2توا13:12

5:6
1توا4:28
2توا13:12

8:6
1پاد3:5

8:6
1پاد3:5

11:6
2توا10،7:5

11:6
2توا10،7:5

12:6
1پاد54:8

نح4:8

12:6
1پاد54:8

نح4:8

14:6
خرو11:15

تث24:3؛9:7

14:6
خرو11:15

تث24:3؛9:7
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3:6مردمباشنیدندعایبرکتسلیمان،برپاایستادند؛ 
وقتیسلیماندعاکرد،زانوزد)13:6(.ایستادنوزانو
انجاماعمالی زدنهردونمادیازستایشخداهستند.
کهنمادیازستایشخدامیباشند،باعثمیشودکهما
بیشتردرپرستشخدافروبرویموموجبمیگرددکه
دیگرانشاهدباشندکهماخداراجاللمیدهیم.وقتی
درکلیسامیایستیدیادرحیندعازانومیزنید،اجازه
گیرد، انجام سنت روی از صرفًا اعمال این که ندهید

بلکهبگذاریدکهآنهاعشقشمابهخداراشدتبخشند.
12:6و13زانوزدنبرایپادشاهدرمقابلکسیدیگر
آنهمدرحضورمردم،امریغیرعادیبود،زیرازانو
است. برتر قدرتی مقابل در تسلیمشدن معنای به زدن
سلیمانمحبتواحترامبیشازحدخودرابهخدابازانو
زدندرمقابلاونشانداد.عملاونشاندادکهخدارا
پادشاهوحاکمنهاییخودمیداند،وعملکرداومردمرا

تشویقکردکهازهمینالگوالهامبگیرند.



تمامجانودلاحكامتورااطاعتمیكنند،نگاهمیداری.15توبهوعدهای
كهبهبندةخود،پدرمداود،دادیامروزوفاكردهای.16پسایخداوند،خدای
اسرائیل،اینکبهاینوعدهنیزكهبهپدرمدادیوفاكنكهفرمودی:»اگر
فرزندانتومثلخودتمطیعدستوراتمنباشندهمیشهیکنفرازنسلتو
براسرائیلپادشاهیخواهدكرد.«17االنایخداوند،خدایاسرائیل،ازتو

خواستارمكهآنچهبهپدرموعدهدادیانجامبشود.
18»ولیآیاممكناستكهخداواقعًارویزمیندرمیانآدمیانساكنشود؟
ایخداوند،حتیآسمانهاگنجایشتوراندارند،چهرسدبهاینخانهایكهمن
ساختهام!19باوجوداین،ایخداوند،خدایمن،تودعایمرابشنووآنرامستجاب
فرما.20چشمانتوشبانهروزبراینخانهباشدكهبرایخودانتخابكردهای.هر
وقتدراینمكاندعامیكنم،دعایمرابشنوواجابتفرما.21نهتنهامن،بلكه
هروقتقومتواسرائیلنیزدراینجادعاكنند،تودعایآنهارااجابتفرماو
ازآسمانكهمحلسكونتتوست،استغاثةایشانرابشنووگناهانشانراببخش.
22»هرگاهكسیمتهمبهجرمیشدهباشدوازاوبخواهندپیشاینقربانگاه
سوگندیادكندكهبیگناهاست،23آنوقتازآسمانبشنووداوریكن.اگر
بهدروغسوگندیادنمودهومقصرباشدویرابهسزایعملشبرسان،در

غیراینصورتبیگناهیاوراثابتواعالمكن.
24»وقتیقومتواسرائیلگناهورزندودرنتیجهمغلوبدشمنشوندولیبعد
بسویتورویآورندواعترافنمایندودراینخانهبحضورتودعاكنند،
25آنگاهازآسمانایشانرااجابتفرماوگناهقومخودرابیامرزوباردیگر

آنانرابهاینسرزمینیكهبهایشانواجدادشانبخشیدهای،بازگردان.
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18:6معبدجاییبودکهمردممیتوانستنددرآنخدا 
رابپرستند.خدابهمعبدینیازنداشتکهدرآنسکونت
خود در را او نمیتوانند نیز آسمانها حتی زیرا گزیند
قومش بین خاصی بهطرز معبد در خدا اما دهند. جای

حضورداشت.
18:6سلیماندرحیرتبودکهچطورممکنبودمعبد
گنجایشقدرتخداراداشتهباشدوچطورخداحاضربود
رویزمیندربینمردمگناهکارساکنشود.ماحیرت
میکنیمکهچطورخداازطریقپسرش،عیسی،بهشکل
انساندربینماساکنشدتانقشهابدیاشرابرایما
آشکارکند.خدابااینکار،بامحبتبهانسانهانزدیک
شد.درعوض،اوازمامیخواهدکهبااقدامبهشناختاو،
بهاونزدیکشویم.تنهادراینصورتاستکهباتمام
وجودبهاوعشقخواهیمورزید.فقطازقدرتاوحیرت

نکنید،بلکهبرایشناختاووقتصرفکنید.

19:6ـ42وقتیسلیمانمردمرادردعاهدایتمیکرد،
ازخداخواستکهدعاهایآنهارادرموقعیتهایمختلف
مستجابفرماید.موقعیتهاییکهسلیمانبهآنهااشاره
کرد،ازاینقراراست:)1(گناه)22:6و23(؛)2(حمالت
)26:6و27(؛ خشکســالی )3( )24:6و25(؛ دشمــنان
)4(قحطی)28:6ـ31(؛)5(هجومبیگانگان)32:6و33(؛
)6(جنگ)34:6و35(؛بردگیگناه)36:6ـ39(.خدادر
هرشرایطیکهباآنروبرومیشویم،بهفکرمااست،
حتیدرموقعیتهاییکهخودمانمسببآنهابودهایم.او

ازمامیخواهدکهدردعابهاومتوسلشویم.
24:6چراسلیمانبراینتصوربودکهخشکسالیدر
عامل لزومًا گناه امروز، میشود؟ عارض گناه نتیجه
مستقیمبالیایطبیعینیست،امااینموردازمواردخاص
بود.خدابهطورخاصبهاسرائیلیهاگفتهبودکهقحطی

ازعواقبگناهانآنانخواهدبود)تثنیه23:28و24(.



26»وقتیقومتوگناهكنندوآسمانبخاطرگناهشانبستهشودودیگرباران
نباردولیبعدآنهاازگناهشانبازگشتنموده،اعترافنمایندوبسویاین
خانهدعاكنند،27آنوقتازآسمانایشانرااجابتفرماوگناهبندگانخود
رابیامرز،وراهراسترابهایشاننشانبدهوبرزمینیكهبهقومخودبه

ملكیتدادهایبارانبفرست.
28»هرگاهاینسرزمیندچارقحطییاطاعونشود،یامحصولآندراثر
بادهایسوزانوهجومملخازبینبرود،یادشمن،قومتورادرشهرمحاصره
كندویاهربالومرضدیگرپیشآید،29وقومتو،هریکدستهایخودرا
بسویاینخانهدرازكرده،دعاكنند،آنگاهتونالههایایشانرا30ازآسمان
كهمحلسكونتتوست،بشنووگناهانشانراببخش.ایخدا،توكهازدل
مردمآگاهی،هركسرابرحسبكارهایشانجزابده31تاقومتودراین

سرزمینكهبهاجدادشانبخشیدهایهموارهازتواطاعتكنند.
32»وقتیبیگانگانازعظمتنامتوومعجزاتشگفتانگیزتوباخبرشوند
وازسرزمینهایدوربهاینجابیایندوروبهاینخانهدعاكنند،33آنگاهاز
آسمانكهمحلسكونتتوست،دعایآنهارابشنووهرچهمیخواهند
مانندقومخودت بشناسندو را تو اقوامرویزمین تمام تا ببخش بهآنها
اسرائیلتورااحترامكرده،بدانندكهحضورتودراینخانهایاستكهمن

ساختهام.
34»اگرقومتوبهفرمانتوبهجنگدشمنبروند،وازمیدانجنگبسوی
اینشهربرگزیدةتوواینخانهایكهمنبهاسمتوساختهامبدرگاهتودعا
كنند،35آنگاهازآسماندعایایشانرااجابتفرماوآنهارادرجنگپیروز

گردان.
36»اگرقومتونسبتبهتوگناهكنندوكیستكهگناهنكند؟وتوبرآنها
خشمگینشویواجازهدهیدشمنآنهارابهسرزمینخود،خواهدور،خواه
نزدیک،بهاسارتببرد،37هرگاهدرآنكشوربیگانهبهخودآیندوتوبه
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دور  ازخدا احساسکردهایدکه هیچوقت آیا  30:6
شدهایدواحساسشکستومشکالتشخصی،شماراازاو
جداکردهاست؟سلیماندردعایشبراینحقیقتتأکید
میکندکهخداآمادهایستادهاستتادعایمارابشنود،
گناهانمانراببخشد،ورابطهمانراباخودشاحیاسازد.
خدامنتظراستتاماراببخشدودوستیماراباخودشاحیا
کند.برایتجربهکردناینهدیهپرمحبتدرنگنکنید.

برای است مؤثری روش شخصی، شهادت  32:6و33
متقاعدکردنمردمبهپیرویازیکهدفیاخریدیک
محصول.وقتیمردمزندگیهایتغییریافتهوقدرتخدا

آمد. خواهند او عبادت برای دوردستها از میبینند، را
نزدیکانشمابایدبتوانندعملدستخدارادرزندگی،
درسخنانودراعمالتانببینند.شماچهنوعشهادتیبه

آنهاارائهمیدهید؟
از کس هیچ که میسازد روشن کتابمقدس  36:6
گناه خدا. برگزیده پادشاهان حتی نیست، مصون گناه
عارضهایاستکههمهمابهآندچارمیشویم،وهمه
مابایدمثلسلیمانبهآناقرارکنیم.درمزمور3:14؛
اشاره اینحقیقت به نیز ؛ورومیان23:3 جامعه20:7

شدهاست.



كرده،بهتوپناهآورندودعانموده،بگویند:»خداوندامابهراهخطارفتهایم
ومرتكبگناهشدهایم.«38اگرآنانواقعًاازگناهانخوددستبكشندو
بطرفاینسرزمینكهبهاجدادایشانبخشیدیواینشهربرگزیدةتوواین
خانهایكهبهاسمتوساختهام،دعاكنند؛39آنوقتازآسمانكهمحلسكونت
توستدعاهاونالههایایشانرابشنووبهدادآنانبرسوقومخودراكهبه
توگناهكردهاندببخش.40بلی،ایخدایمن،برمانظركنوتمامدعاهایی
راكهدراینمكانبحضورتوكردهمیشود،بشنو!41حالایخداوند،برخیز
وباصندوقعهدخویشكهمظهرقوتتوستبهاینخانهواردشوودر
آنبمان.خداوندا،كاهنانتوبهلباسنجاتآراستهشوندومقدسانتوبسبب
اعمالنیكویتوشادیكنند.42ایخداوند،رویخودراازمنكهبرگزیدة

توهستمبرنگردان.محبتورحمتخودرادرحقداودبیادآور.«

جاللخدامعبدراپرمیسازد

و7 آمد فرود آتشی آسمان از رسید، پایان به سلیمان دعای وقتی
قربانیهاراسوزانیدوحضورپرجاللخداوندعبادتگاهراپركرد،
بطوریكهكاهناننتوانستندداخلخانةخداوندشوند!3بنیاسرائیلچوناین
منظرهرادیدندبرخاکافتاده،خداوندرابسببنیكوییومحبتبیپایانش

سجدهوستایشكردند.
4و5آنگاهپادشاهوتمامقوماسرائیلباقربانیها،خانةخداراتبرکكردند.
سلیمانپادشاهبرایاینمنظور000ر22گاوو000ر120گوسفندقربانیكرد.
6كاهنانسرخدمتبودندوالویانسرودشكرگزاریمیخواندندومیگفتند:

استفادهمیكردندكه ازآالتموسیقیای اوبیپایاناست.«آنها »محبت
میرفت. بكار ستایشخداوند برای او زمان در و بود ساخته پادشاه داود
سپسوقتیكاهنانشیپورهارانواختند،تمامجماعتبرپاایستادند.7سلیمان
آنروز،وسطحیاطخانةخداوندرابرایقربانیكردنتقدیسكرد،زیرا
قربانگاهمفرغیگنجایشآنهمهقربانیهایسوختنیوهدایایآردیوپیه

قربانیهایسالمتیرانداشت.
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1:7و2خداآتشازآسمانفرستادتاقربانیرابسوزاندو 
آتشیراروشنکندکهمیبایستدائمًازیرمذبحشعلهور
باشد.اینآتشمظهرحضورخدابود.بههنگامتقدیس
خیمهعبادتنیزخداهمینکارراکرد)الویان22:9ـ24(.
این،وقفواقعیمعبدبود،زیراتنهاحضورخدامیتواند

چیزیرامقدسسازد.
4:7و5معبدوقفخداگردید،وسلیمانومردمآماده

پرستشاوشدند.وقفیعنیتخصیصدادنمکان،شیء،
یاشخصیمنحصرًابراییکهدف.هدفازاینوقف،
بود. خدا عبادت برای مکانی به معبد دادن تخصیص
امروز،بدنمامعبدخدااست)2قرنتیان16:6(.وقفمعبد
بهوسیلهسلیمان،تصویریاستازطریقیکههریکاز
مابایدزندگیخودرابرایهدفخاصیکهخدابرایما

درنظرگرفته،وقفکنیم.



8سلیمانوتماممردماسرائیل،عیدخیمههاراتاهفتروزجشنگرفتند.عدة
زیادیازگذرگاهحماتتاسرحدمصرآمدهبودندتادراینجشنشركت
برایعید قربانگاهوهفتروزدیگر تبرک برای 9آنهاهفتروز كنند.
خیمههاصرفكردندودرروزآخر،جشندیگریبرپاداشتند.10روزبعد
یعنیبیستوسومماههفتم،سلیمانمردمراروانةخانههایشانكرد.آنها
برایتمامبركاتیكهخداوندبهداودوسلیمانوقومخوداسرائیلعطاكرده

بود،خوشحالبودند.

خداباسلیمانسخنمیگوید
11پسازآنكهسلیمانبنایخانةخداوندوكاخسلطنتیخودراتمامكردوتمام
طرحهاییراكهبرایآنهاداشتتكمیلنمود،12یکشب،خداوندبراوظاهر
شدوفرمود:»مندعایتورامستجابكردهواینخانهراانتخابنمودهامتا
مردمدرآنجابرایمنقربانیكنند.13هرگاهآسمانراببندمتاباراننبارد،یا
امركنمكهملختماممحصوالتزمینرابخورد،وبالبرقومخودنازلكنم،
14اگرقوممنكهبهاسممنخواندهمیشوندفروتنشده،دعاكنندومرابطلبند
وازراههایبدخویشبازگشتنمایند،آنگاهایشانراازآسماناجابتنموده،
گناهانشانرامیبخشموسالمتیرابهسرزمینآنهابازمیگردانم.15ازاین
پس،چشمانمبراینخانهخواهدبودوگوشهایمدعاهاییراكهدرآنجاكرده
میشودخواهدشنید،16زیرااینخانهرابرگزیدهاموآنراتقدیسكردهامتانام

منتابهابدبرآنباشد.چشمودلمنهمیشهبراینخانهخواهدبود.
17»اگرتومثلپدرتداودمراپیرویكنیواوامرواحكاممرانگهداری،
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12:7ماههاشایدهمسالهاازدعاییکهسلیمانبههنگام 
وقفمعبدکردهبود،گذشتهبود)فصل6(.برنامهساخت
بناهایمتعدددیگربعدازساختمعبد،تکمیلشدهبود
)11:7؛1:8(.بعدازتماماینمدت،خدابهسلیمانگفت
اتفاق زیاد چقدر است. کرده مستجاب را دعایش که
میافتدکهمادرانتظارجوابفوریدعاهایخودهستیم،
ووقتیجوابیدریافتنمیکنیم،ازخودمیپرسیمکهآیا
خدادعایمراشنیدهاست؟خداحتمًامیشنود،وماباید
اعتمادداشتهباشیمکهاودرزمانمناسب،جوابدعای

ماراطبقصالحدیدخودخواهدداد.
وقتی که خواست خدا از سلیمان ،6 فصل در  14:7
مردمگناهمیکنند،اولطفخودراازایشاندریغنکند.
برایبخشش سلیمان،خداچهارشرط درجوابدعای
ایشانتعیینکرد:)1(باقبولگناهانتان،متواضعشوید؛
)2(بهحضورخدادعاکنیدوازاوطلببخششنمایید؛

)3(همیشهدرپیخداباشید؛و)4(ازعاداتگناهآلودتان
به بلکه نیست، زبان به فقط واقعی توبه بکشید. دست
تغییررفتاراست.گناهماچهانفرادیباشد،چهگروهی
وچهقومی،بهکاربستنایندستورالعملهابهبخشش

ماخواهدانجامید.
که نباشد کسی شاید هستیم، نیاز در ما وقتی  15:7
با بااوصحبتکنیم،یاشایدبترسیمکهآنرا بتوانیم
کسیدیگردرمیانبگذاریم.اماخدابهسلیماناطمینان
میدهدکههرگاهکهویبافروتنینزداوبیایدواز
اوکمکبخواهد،ازیاریبهاودریغنخواهدکرد.خدا
به درستی شکل به که دعایی هر به که میدهد وعده

حضوراوبلندشود،گوشدهد.
صریحًا سلیمان، سلطنت ادامه برای خدا  17:7ـ22
خدا از سلیمان اگر داد. قرار او مقابل در را شرایطی
اگر میشدند؛ نیکانجام نسلش و میکرد،خود پیروی



18آنگاههمانطوركهبهپدرتداودقولدادهامهمیشهیکنفرازنسلاوبر
اسرائیلسلطنتخواهدكرد.

19»ولیاگرشماازدستوراتیكهبهشمادادهامسرپیچیكنیدوازمنروی
بگردانیدوبهبتپرستیبگرایید،20آنگاهبنیاسرائیلراازاینسرزمینكه
بهآنانبخشیدهام،بیرونمیرانموحتیاینخانهراكهبهنامخودتقدیس
نمودهامترکخواهمگفت،بطوریكهاسرائیلرسواشده،زبانزدملتهای
دیگرخواهدشد.21اینخانهكهچنینشهرتیداردباخاکیكسانخواهد
گردید،بطوریكههركسازكنارشبگذردحیرانشده،خواهدپرسید:
اینخانهچنینكردهاست؟«22درجواب اینسرزمینو با »چراخداوند
خواهندگفت:»چونبنیاسرائیلخداوند،خدایاجدادشانراكهآنهارااز
مصربیرونآوردهبودترکگفته،بتپرستشدند،بههمینعلتخدااین

بالرابرسرآنهاآوردهاست.«

4ـثروتوحکمتسلیمان
فعالیتهایساختمانیسلیمان

بیستسالطولكشیدتاسلیمانخانةخداوندوقصرخودراساخت.8
2بعدازآننیرویخودراصرفبازسازیشهرهایینمودكهحیرام،
پادشاهصوربهاوبخشیدهبود.سپسعدهایازبنیاسرائیلرابهآنشهرها
كوچداد.3سلیمانبهحماتصوبهحملهبردوآنراگرفت.4اوشهرتدمور
نواحیحماتراكهمراكزمهماتوآذوقه بیابانوتمامشهرهای رادر
بودند،بناكرد.5سلیمانشهربیتحورونباالوبیتحورونپایینرابهشكل
قلعهبازسازینمودهودیوارهایآنهاراتعمیركردودروازههایپشتبنددار
برایآنهاكارگذاشت.6سلیمانعالوهبرآنهاشهربعلتوشهرهایدیگری
برایانبارمهماتوآذوقهونگهداریاسبهاوعرابههاساخت.خالصههرچه

میخواستدراورشلیمولبنانوسراسرقلمروسلطنتخودبناكرد.
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نابودمیشدند.در  ملتش نمیکرد،خودو پیروی او از
تثنیهفصلهای27و28،اینشروطدرمقابلهمهمردمبه

شکلیکلیبیانشدهاست.
سرانجام سلیمان و است، زیبا و فریبنده بسیار گناه اما
ازخداروگردانشدوفرزندانشبیشتربخشهایقلمرو
و مزایا خدا از پیروی دادند. دست از را او پادشاهی
پاداشهاییبهارمغانمیآورد.روبرگرداندنازاورنج،
مجازات،ونهایتًاهالکترابهبارخواهدآورد.امروز،
شروطخدابههمانروشنیشروطیاستکهدرزمان

سلیمانبود.آیاشمااطاعتازخداوحیاتراانتخاب
خواهیدکرد؟

21:7و22کمیبعدازسلطنتسلیمان،معبدغارتشد
)9:12(.برایماسختاستکهتصورکنیمچنینپادشاه
منحرف راست راه از بتها بهوسیله حکیمی، و بزرگ
شـد.حتیامروزهمبتهامارابهدامخودمیاندازند.وقتی
جای که میکنیم خود زندگی وارد را چیزی عمدًا ما
حقیقیخدارامیگیرد،اولینقدمرابسویفساداخالقی

وروحانیبرداشتهایم.



تصرف زمان در اسرائیلیها كه كنعانی قومهای بازماندگان از 7و8سلیمان
كنعانآنهاراازبیننبردهبودند،برایبیگاریاستفادهمیكرد.اینقومها
عبارتبودنداز:اموریها،فرزیها،حیتیها،حویهاویبوسیها.نسلاین
قومهاتازمانحاضرنیزبردههستندوبهبیگاریگرفتهمیشوند.9اماسلیمان
ایشانبصورتسرباز، بلكه نمیگرفت، بیگاری به را بنیاسرائیلكسی از
افسر،فرماندهورئیسعرابهرانهاخدمتمیكردند.10دویستوپنجاهنفرنیز

بعنوانسرپرستكارگرانسلیمانگماردهشدهبودند.
11سلیمانزنخودراكهدخترفرعونبودازشهرداودبهقصرتازهایكه
برایشساختهبود،آورد.اونمیخواستزنشدركاخسلطنتیداودزندگی
كند،زیرامیگفت:»هرجاكهصندوقعهدخداوندبهآنداخلشده،مكان

مقدسیاست.«
12آنگاهسلیمانبرقربانگاهیكهجلوایوانخانةخداساختهبود،قربانیهای
او بود، داده موسی كه دستوری 13مطابق كرد. تقدیم خداوند به سوختنی
برایهریکازاینروزهایمقدسقربانیتقدیممیكرد:روزهایسبت،
طبق 14سلیمان خیمهها. و هفتهها ِپَسح، سالیانة عید سه نو، ماه جشنهای
مقرراتیكهپدرشداود،مردخدابرایكاهنانوالویانوضعكردهبود،
آنهاراسرخدمتشانگماشت.الویاندروصفخداوندسرودمیخواندندو
كاهنانرادرانجاموظایفروزانهكمکمیكردند.سلیماننگهبانانرانیزبه
نگهبانیدروازههایشانگماشت.15كاهنانوالویانتماماینمقرراتراكه
داودپادشاهوضعكردهبود،باكمالدقتاجرامیكردند.درضمنایشان

مسئولخزانهدارینیزبودند.
16دراینهنگام،تمامطرحهایساختمانیسلیمانتكمیلشدهبود.ازپایهریزی

خانةخداوندتاتكمیلساختمانآن،همةكارهاباموفقیتانجامشدهبود.
17سپسسلیمانبهشهرهایعصیونجابروایلوت،واقعدرخلیجعقبهدر
زمینادومرفت.18حیرامپادشاهكشتیهاییبهفرماندهیافسرانباتجربةخود
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تا  کرد ازدواج فرعون دختر با سلیمان  11:8
او این، وجود با کند. برقرار نظامی اتحاد مصر با
جایی یعنی داود، کاخ در زن این که نداد اجازه
میشد، نگهداری آنجا در عهد صندوق زمانی که
او که میدهد نشان سلیمان کار این کند. زندگی
بازنیبتپرستخداراخشنود میدانستازدواجاو
نمیسازد.سلیمانبازنانبیگانهبسیاریازدواجکرد،
این 3:7و4(. )تثنیه بود خدا قانون خالف بر این و
قطعًا و میپرستیدند را دروغین خدایان بیگانه زنان
میکردند. فاسد خود سنن و اعتقادات با را اسرائیل

عاقبت،زنانبتپرستسلیمانموجبسقوطاوشدند
1:11ـ11(. )1پادشاهان

15:8باآنکهسلیمانبهدقتازدستورالعملهایخدادر
موردساختمعبدوتقدیمقربانی)13:8(اطاعتکرد،
بهآنچهکالمخدادربارهازدواجبازنانبتپرستگفته
زنان با ازدواج گناه ارتکاب با او نکرد. توجهی بود،
بیگانه،درسرازیریدورشدنازخداافتاد.هرچقدرهم
درسایرقسمتهایزندگیخوبیاروحانیباشیم،یک
باشد. سقوط برای میتواندشروعی کنترلنشده قسمِت

بهدقتمراقبتمامقسمتهایزندگیخودباشید.



نزدسلیمانفرستاد.آنهاهمراهملوانانسلیمانبهسرزمیناوفیررفتندواز
آنجابیشازپانزدهتنطالبرایسلیمانآوردند.

ملکهسبا

ملكةسباوقتیآوازةحكمتسلیمانراشنید،خواستبهدیداراوبرود9
وباطرحمسایلدشواراوراآزمایشكند.پسبههمراهیسواران
بسیاروكاروانیازشترانبابارطال،جواهراتوعطریاتبهشهراورشلیم
آمدومسایلخودراباسلیماندرمیانگذاشت.2سلیمانبهتمامسؤاالت
نبود.3و4وقتیملكة اوجوابداد.پاسخهیچمسئلهایبرایسلیمانمشكل
سباسخنانحكیمانةسلیمانراشنیدوكاخزیبا،خوراکشاهانه،تشریفات
درباریانومقامات،خدمتمنظمخدمتكارانوساقیان،وقربانیهاییكهدر
خانةخداوندتقدیممیشد،همهرابهچشمخوددیدماتومبهوتماند!5پس
بهسلیمانگفت:»اینکباورمیكنمكههرچهدرمملكتمدربارةحكمت
تا نمیكردم 6باور است. بوده راست همه شنیدهام، بزرگت وكارهای تو
اینكهآمدموباچشمانخوددیدم.حكمتتوبیشازآنستكهفكرشرا
میكردم!7خوشابحالاینملتوخوشابحالایندرباریانكههمیشهسخنان
را تو كه میكنم ستایش را تو خدای 8خداوند، میشنوند! را تو حكیمانة
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1:9ـ8ملکهسبادربارهحکمتسلیمانشنیدهبود،اما 
وقتیخودشثمراتآنحکمترادید،مبهوتماند.با
آنکهسلیمانبادخترفرعونازدواجکردهبود،امادراین
مرحلهاززندگیاشهنوزازتهدلسعیداشتازخدا
متابعتکند.آیاوقتیمردممیخواهندشمارابشناسند
شما پاسخهای آیا میکنند، شما از مشکل سؤاالت و
منعکسکنندهجاللخدامیباشد؟زندگیشماقویترین
شهادتشمااست؛بگذاریددیگرانعملدستخدارا

درشماببینند.
2:9و6حکومتبریکملتکاریاستبسدشوار.
که گفت 10:1 در زیرا میدانست را این سلیمان
»کیستکهبتوانداینقومعظیمتوراادارهکند؟«اما
اینمسؤولیتراخدابهاودادهبود،وتواناییهایالزم
رهبریرانیزبهاودادهبودتابهآنوسیلهبتواندبرمردم
سختی کار نیز عیسی الگوی از پیروی کند. حکومت
براییکزندگی اماخدا»هرچهکه نظرمیرسد، به
خداپسندانهنیازداریم،«)2پطرس3:1(بهمادادهاست.
وقتیفکرمیکنیدکهتواناییفائقآمدنبرمشکلیرا
ندارید،هرگزناامیدنشوید.خداهرچهراکهبرایانجام
مسؤولیتهایالهیتانالزماست،بهشماخواهدداد.در

ازآنچهکهدرشما مانندملکهسبا، آنوقت،دیگران
میبینند،حیرتخواهندکرد.

3:9و4خداوعدهدادهبودکهاگرسلیمانمانندداود
شد خواهد نیکانجام اسرائیل قوم کند، پیروی او از
)2تواریخ17:7(.تاوقتیکهسلیمانبهخداوفادارماند،
خدا طرفی، از داد. برکت را اسرائیل فراوانی به خدا
وعدههاییراکهبهمامیدهد،محترممیشمارد،وکالم
خوبی، هرضمانت اما است. ادعا این تضمینکننده او
شرایطیدارد.وعدههاوبرکاتخداتازمانیتضمیندارد
کهماعهدخودراباخدانشکستهباشیم.اگرعهدخود
رابااوبشکنیم،وعدههایاودیگرقابلاجرانیست،حتی

ممکناستدرروزداوریبرعلیهمابهکاربرود.
8:9ملکهسباازمشاهدهحکمتسلیمانحیرتکردو
گفتکهخدابایدقومشراخیلیدوستداشتهباشدکه
چنینپادشاهیبهآنهادادهاست.وضعیتمطلوبزندگی
اماشرایطدشوار است. وفاداریخدا برمحبتو گواه
نیزگریبانگیرایماندارانمیشودواستقامتوتداومدر
پرستشدرچنینمواقعی،عشقووفاداریمارابهخدا
تا بهدیگرانکمککند باید ما ثابتمیکند.زندگی
آنهارابطهعاشقانهمیانخداوقومشراببینند.سعادت



اسرائیلرادوستدارد اوسلطنتكنی.خدایتوقوم برقوم تا برگزیده
ومیخواهدایشانراتابهابدحفظنماید،بههمینسبباستكهتورابه

پادشاهیایشانگمارده،تابهعدلوانصافبرآنانسلطنتكنی!«
9سپسملكةسبابهسلیمانهدایایفراوانیداد.اینهدایاعبارتبودنداز:

چهارتنطال،مقدارزیادیعطریاتبینظیروسنگهایگرانقیمت.
10)ملوانانكشتیهایحیرامپادشاهوسلیمانپادشاهازاوفیر،طال،سنگهای
گرانقیمتوچوبصندلآوردند.11سلیمانپادشاهازهمینچوبهایصندل،
پلكانخانةخداوندوكاخسلطنتیخودراساختوبرایدستةنوازندگاننیز
ازاینچوب،عودوبربطدرستكرد.تابهآنروزچنینچوبهایمرغوبی

درسراسرسرزمینیهودادیدهنشدهبود.(
12سلیمانپادشاهعالوهبرچیزهاییكهخودملكةسباخواست،هدایاییبه
و سبا ملكة سپس داد. او به بود، آورده برایش كه هدایایی همان ارزش

همراهانشبهمملكتخویشبازگشتند.

شکوهوبزرگیسلیمان
13و14سلیمانپادشاهعالوهبردریافتمالیاتوسودبازرگانی،هرسالبیست
وسهتنطالهمعایدشمیشد.پادشاهانعربوحاكمانسرزمیناسرائیل
نیزطالونقرهبرایسلیمانمیآوردند.15سلیمانازاینطالدویستسپر
بزرگ،هركدامبهوزنسهونیمكیلو16وسیصدسپركوچک،هریک
بهوزندوكیلوساخت.پادشاهاینسپرهارادرتاالربزرگقصرخودكه

»جنگللبنان«نامداشت،گذاشت.
17اویکتختسلطنتیبزرگنیزازعاجباروكشطالینابساخت.18این
تختششپله،ویکزیرپاییمتصلبهتختداشت.دردوطرفتختدو
دستهبودكهكنارهردسته،یکمجسمةشیرقرارداشت.19دردوطرفهریک
ازپلههانیزدومجسمةشیرنصبشدهبود.اینتختدرتمامدنیابینظیربود!

20همةجامهایسلیمانوظروفتاالر»جنگللبنان«ازطالیخالصبود.در
میانآنهاحتییکظرفنقرههمپیدانمیشد،چونطالبحدیفراوانبود

كهدیگرنقرهارزشینداشت!
21كشتیهایتجاریسلیمانپادشاهباكمکملوانانحیرامهرسهسالیک

باربابارهایطال،نقره،عاج،میمونوطاووسواردبنادراسرائیلمیشدند.

10:9
2توا18:8

10:9
2توا18:8

13:9
1پاد14:10ـ28

13:9
1پاد14:10ـ28

21:9
2توا36:20و37

21:9
2توا36:20و37

دومتواریخ9 1101

ونیکبختیمیتواندگواهیباشدبرعشقووفاداریخدا 
دشوار شرایط در ما پایداری و استقامت ما؛ به نسبت
میتواندگواهیباشدبرعشقووفاداریمانسبتبهاو.

11:9چوبصندل،چوبیبودصیقلیبهرنگقرمزکه
فوقالعاده زیبا، اینچوب داد. بسیارجال را آن میشد

گرانبود.



22سلیمانازتمامپادشاهاندنیاثروتمندتروداناتربود.23پادشاهاندنیامشتاق
دیدنسلیمانبودندتاشاهدحكمتیباشندكهخدابهاودادهبود.24هرسال
عدهایبهدیدناومیآمدندوباخودهدایاییازطالونقره،لباس،عطریات،

اسلحه،اسبوقاطربرایشمیآوردند.
25عالوهبراین،سلیماندرپایتختخوداورشلیموسایرشهرهاچهارهزار

آخوراسبومحلنگهداریعرابههاودوازدههزاراسبداشت.
26اوبرهمةپادشاهانوسرزمینهایآنهاازرودفراتتامملكتفلسطینواز
آنجاتامرزسرزمینمصرفرمانرواییمیكرد.27درروزگارسلیماندراورشلیم،
نقرهمثلریگبیابانفراوانبودوالوارهایگرانقیمتسرو،مانندچوبمعمولی

مصرفمیشد!28اسبهایسلیمانراازمصروكشورهایدیگرمیآوردند.

وفاتسلیمان
كتاب در آخر، تا اول از سلیمان، سلطنت دوران رویدادهای بقیة 29شرح
كه نبی« یعدوی »رویاهای و شیلونی« اخیای »نبوت نبی«، ناتان »تاریخ
وقایعیربعامپسرنباطرانیزدربردارد،نوشتهشدهاست.30سلیمانمدتچهل
اورادرشهر اسرائیلسلطنتكرد.31وقتیمرد، برتمام سالدراورشلیم

پدرشداوددفنكردندوپسرشرحبعامبجایاوپادشاهشد.

بـحکومتیهودا)1:10تا23:36(
بعدازوفاتسلیمان،قبایلشمالیشورشمیکنند؛امامطلبکمیدربارهآنهادردوم
تواریخمیخوانیم.بقیهکتابدومتواریخدورههایمختلفارتدادواصالحاترانقل
میکندکهموجآنمتناوبًایهودارافرامیگرفت.درپایان،یهوداازگناهخوددست
نمیکشد،ونتیجهغمانگیزآن70سالاسارتدربابلبود.گناهدرزندگیمانیزبه
مجازاتوهالکتمنتهیخواهدشد.اینمجازاتقطعیاست،گرچهممکناستبهنظر

برسدکهخیلیدیرانجاممیشود.

1ـقوماسرائیلتجزیهمیشود
رحبعامباخشونتبامردمسخنمیگوید

اسرائیلدرآنجاجمعشده10 قبیله بهشكیمرفت،زیراده رحبعام
بودندتااوراپادشاهسازند.2و3یربعامكهازترسسلیمانبهمصر

22:9
1پاد13:3
2توا12:1

22:9
1پاد13:3
2توا12:1

25:9
تث16:17

1پاد26:4؛26:10
2توا14:1

25:9
تث16:17

1پاد26:4؛26:10
2توا14:1

26:9
1پاد21:4و24

26:9
1پاد21:4و24

27:9
2توا15:1ـ17

27:9
2توا15:1ـ17

28:9
2توا16:1

28:9
2توا16:1

29:9
1پاد41:11ـ43

1توا29:29

29:9
1پاد41:11ـ43

1توا29:29

31:9
1پاد10:2

31:9
1پاد10:2

1:10
1پاد1:12ـ20

2:10
1پاد40:11

1:10
1پاد1:12ـ20

2:10
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29:9بقیهماجرایسلیمانرادراولپادشاهان26:10ـ 
43:11دنبالکنید.سلیماندرسالهایبعد،ازخداروگردان

شدوقومرابهبتپرستیکشاند.
در معمول بهطور اسرائیل پادشاه تاجگذاری  1:10
رحبعام اما میگرفت. انجام پایتخت در یعنی اورشلیم،

از دارد؛ وجود مشکل بروز احتمال شمال در که دید
را شکیم کشور، بر خود حاکمیت حفظ برای رو این
انتخاب بود، واقع اورشلیم شمال کیلومتری 55 در که
کرد.درایامقدیم،شکیممحلعقدپیمانهایمختلفبود

)یوشع1:24(.



فراركردهبود،بوسیلةیارانشازاینموضوعباخبرشدوازمصربازگشت.
اوهمراهدهقبیلةاسرائیلنزدرحبعامرفتوگفت:4»پدرتوسلیمان،پادشاه
بسیارسختگیریبود.اگرتومیخواهیبرماسلطنتنماییبایدقولبدهی

مثلاوسختگیرنباشیوبامهربانیبامارفتاركنی.«
بارهتصمیم این در تا بدهید منفرصت به داد:»سهروز 5رحبعامجواب

بگیرم.«آنهانیزقبولكردند.
6رحبعامباریشسفیدانقومكهقباًلمشاورانپدرشسلیمانبودند،مشورت

كردوازایشانپرسید:»بهنظرشمابایدبهمردمچهجوابیبدهم؟«
به نرمی باشند،جواب تو مطیع همیشه مردم این میخواهی »اگر 7گفتند:

ایشانبدهوموافقتنماكهباایشانخوشرفتاریكنی.«
8ولیرحبعامنصیحتریشسفیدانرانپذیرفتورفتبامشاورانجوانخودكه
بااوپرورشیافتهبودندمشورتكرد.9اوازآنهاپرسید:»بهنظرشمابایدبهاین

مردمكهبهمنمیگویند:»مثلپدرتسختگیرنباش.«چهجوابیبدهم؟«
10مشاورانجوانشبهاوگفتند:»بهمردمبگو:»انگشتكوچکمنازكمر
پدرمكلفتتراست!11اگرفكرمیكنیدپدرمسختگیربود،بدانیدكهمناز
اوسختگیرترهستم!پدرمبرایتنبیهشماازتازیانهاستفادهمیكرد،ولیمن

ازشالقخارداراستفادهخواهمكرد.«
12بعدازسهروزهمانطوركهرحبعامپادشاهگفتهبودیربعامهمراهقومنزداو
رفت.13و14رحبعامپادشاهجوابتندیبهآنهاداد.اونصیحتریشسفیدان
رانشنیدهگرفتوآنچهجوانانگفتهبودندبهقومبازگفت.15پسپادشاهبه
مردمجوابردداد،زیرادستخدادراینكاربودتاوعدهایراكهبوسیلة

اخیاینبیبهیربعامدادهبود،عملیكند.

15:10
1پاد29:11ـ39

15:10
1پاد29:11ـ39
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1:10ـ14بهکاربستنمشورتبدمیتواندمصیبتبهبار 
آورد.رحبعامفرصتحکومتبرکشوریبدونجنگو
دعواومتحدراازدستدادزیرانصیحتمشاورینریشسفید
سلیمانراردکردومشورتهمساالنخودرابرآنترجیح
داد.رحبعامدرنصیحتگرفتندواشتباهکرد:)1(اوبهپیشنهاد
کسانیکهبیشترازاوبروضعیتموجوداشرافداشتند،توجه
کافیمبذولنداشت،و)2(ازخدانخواستکهبهاوحکمت

بخشدتاتشخیصدهدکداممشورتبهتراست.
زیرا است، آسان خود همساالن مشورت بستن بهکار
امازاویهدید ماننداحساسمااست. احساسآنهاغالبًا
به دادن گوش دقت با باشد. محدود است ممکن آنها
سخنانکسانیکهتجربهبیشتریازمادارند،حائزاهمیت
احاطه از دارند، که تجربهای برحسب آنها زیرا است

بیشتریبروضعیتپیشآمدهبرخوردارند.

2:10و3اخیاینبیپیشگوییکردهبودکهاسرائیلبه
دوقسمتتقسیمخواهدشدویربعامپادشاهبخششمالی
خواهدگردید.وقتیسلیمانازاینپیشگوییباخبرشد،
سعیکردیربعامرابکشد،ویربعاممجبورشدبهمصر

فرارکند)1پادشاهان26:11ـ40(.
14:10یربعامازپدرخودتصویرنامتعادلیازامررهبری
بهدستآوردهبود.ظاهرًارحبعامفقطسختیرهبریقوم
رامیدیدنهبرکاتآنرا.اوفقطجنبههایخشنحکومت
سلیمانراذکرکرد،وخودشتصمیمگرفتکهنسبت
بهمردمخشنترباشد.وقتیدربارهمسؤولیتهایخودبا
فرزندانتانصحبتمیکنید،بکوشیدناراحتیهایخودرا
باخوشروییبیانکنید.درغیراینصورت،ممکناست
بهکسانیکهخدمتشان فرزندانتاننگرشیمنفینسبت

میکنید،بهدستآورند.



قبایلشمالیشورشمیکنند
اهمیتی هیچ ایشان بهخواستههای پادشاهجدید كه دیدند مردم 16و17وقتی
نمیدهد،فریادبرآوردند:»ماخاندانداودرانمیخواهیم!ماباآنهاكاری
نداریم!ایمردمبیایید،بهشهرهایخودبرگردیم.بگذاریدرحبعامبرخاندان

خودشسلطنتكند.«
بهاینترتیبقبیلههایاسرائیلرحبعامراترکنمودند،واوفقطبرسرزمین

یهوداپادشاهشد.
18چندیبعدرحبعامپادشاه،ادونیرام،سرپرستكارهایاجباریرافرستاد

تاقبیلههایاسرائیلرابررسیكند.امامردماوراسنگساركردهكشتندو
رحبعامباعجلهسواربرعرابهشده،بهاورشلیمگریخت.19بهاینترتیب،تا

بهامروزاسرائیلبرضدخاندانداودهستند.

یهوداازمتحدساختنحکومتمنعمیشود

وقتیرحبعامبهاورشلیمرسیدصدوهشتادهزارمردجنگیازیهودا11
وبنیامینجمعكردتابابقیهاسرائیلبجنگدوآنهاراهمزیرسلطة

خوددربیاورد.2اماخداوندبرایشمعیاینبیاینپیغامرافرستاده،گفت:
3و4»برووبهرحبعامپسرسلیمان،پادشاهیهوداوبهتمامقبیلةیهوداوبنیامینبگو
كهنبایدبااسرائیلیهاكهبرادرانشانهستندبجنگند.بهآنهابگوكهبهخانههای

16:10
2سمو1:20
2توا19:10

16:10
2سمو1:20
2توا19:10

18:10
1پاد6:4؛14:5

18:10
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1:11
1پاد21:12ـ24

1:11
1پاد21:12ـ24

2:11
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2:11
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کشور  همه بر داشت سعی که رحبعـام  16:10ـ19
با او داد. دست از را چیز همه تقریبًا کند، سلطنت
کرد وارد مردم بر زیادی فشار قدرت، و طمع انگیزه
وباعثتجزیهحکومتششد.اوبهپولیاقدرِتبیشتر
بهارث نیازنداشتزیراثروتمندترینحکومتدنیارا
بردهبود.اوبهقدرتبیشترینیازنداشتزیراکشوردر
صلحبود.خواستههایاوبراساسخودخواهیبود،نهبر
اساسبصیرتروحانی.کسانیکهاصراردارندبهثروت
برسند،اغلبیاچیزیبهدستنمیآورند،یاچیزاندکی

نصیبشانمیشود.
میباشیم. حکومت تجزیه شاهد اینجا در  16:10ـ19
حکومتمتحدوآرامزمانسلیمان،حاالبهدوقسمت
تجزیهشدهبود:دهقبیلهازیربعامپیرویکردندوکشور
قبیله دو نامیدند. شمالی حکومت یا اسرائیل، را خود
و ماندند وفادار داود سلسله به بنیامین، و یهودا دیگر،
سلطنترحبعامراپذیرفتند.آنهاکشورخودرایهودا،یا

حکومتجنوبینامیدند.
1:11حماقترحبعامباعثتقسیمشدنکشورششد،و
اوتالشکردتاآنرابهزورازنومتحدسازد.امااتحاد

واقعیبازورممکننمیشود،بلکهبایددراثرواکنش
آزادانهوتوأمبامیلورغبتافرادصورتبگیرد.اگر
به یازیردستانخودهستید، خواهانوفاداریکارکنان
جایآنکهبهزورآنهارامطیعخودسازید،بامحبتو

احترامآنهارانسبتبهخودجلبکنید.
اینشورشحمایتکرد؟حمایت از چراخدا 4:11
رو بهخاطر قوم مجازات از بخشی شورش، این از خدا
طرفی از .)11:11 )1پادشاهان بود خدا از گرداندن بر
کوچک حکومت حفظ برای بود خدا روش این شاید
راحفظ داود اینکار،سلسله با ازسقوط.خدا رحبعام
ازنسل کردونقشهاشرامبنیبرآمدنمسیحموعود
داود،محفوظنگاهداشت)نگاهکنیدبه2سموئیل16:7(.
وقتیباتفرقهروبهرومیشویم،بهخصوصتفرقهایکه
درکلیساموجبشقاقمیشود،ازخودمیپرسیمکهخدا
دهیم.خداخواهان انجام میخواهدکهچهکاری ما از
اتحاداست،ودرحینحالکهمابایدهمیشهدرراستای
صلحوآشتیعملکنیم،بایداذعانداریمکهفقطخدااز
آیندهباخبراست.اوممکناستاجازهدهدتفرقهایجاد

شودتااهدافبزرگترشبهمرحلهاجرادرآید.
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اکتفاکردنبهچیزهایبدلیوبیارزشبهجایچیزهایاصیلوحقیقی،حقارتباراست.رحبعام
همیشهچیزهایحقیقیرابهبهایچیزهایبدلیازدستمیداد.باآنکهمشاورانش،هممشورتحکیمانه
وهمغیرحکیمانهبهاودادهبودند،اوبرآنشدکهبهجایبهکاربستنمشورتافرادمسنتروحکیمتر،
قدرترابهچنگآورد.اگرچهخدامقامپادشاهیرابهاودادهبود،اوبرآنشدکهخداراترککند.
اینتصمیماتغیرحکیمانهبهجایآنکهاوراقویترسازد،ضعیفترکرد.درنتیجه،اوموردتجاوز
مصریهاقرارگرفتوهمهثروتیراکهازداودوسلیمانبهارثبردهبود،ازدستداد.اوبهجای

اشیایطالییازدسترفته،نمونههایبدلیازجنسمفرغارزانقیمتراجایگزینکرد.
رحبعامدرطولسالهایاولیهسلطنتش،بیناطاعتازخداودرپیشگرفتنطریقخود،درنوسان
رسم و اسم بود. شرارتآمیز درونیاش حالتهای اما میکرد، حفظ را دینداری ظاهر او بود.
خانوادگیداودوسلیمانبهرحبعامفرصتدادکهبهعظمتوشکوهدستیابد.درعوضاو

بهجایاستفادهازاینفرصتها،کشوررابهسرزمینیتجزیهشدهوازهمپاشیدهتبدیلکرد.
ماچهمقداراززندگیواقعیرادرمقابلچیزهاییکهماندنینیستند،ازدستدادهایم؟مابدنسالمرادر
قبالهیجاناتلحظهای،صداقترادرقبالثروتکهبهسرعتازدستمیرود،راستیرادرقبالناراستی،
وهدایتحکیمانهخدارادرقبالروشهاینابخردانهخودازکفمیدهیم؟مازمانیگناهمیکنیمکهبا

طیبخاطر،ارزشچندانیبرای»چیزهایحقیقی«کهخدابهمادادهاست،قائلنمیشویم؟
زندگیهایجعلیوغیرواقعیماممکناستبعضیازمردمرافریبدهد،اماهرگزنمیتواندخدا
رافریبدهد.باوجوداین،خداعلیرغمچیزیکهدرمامیبیند،رحمتشراازمادریغنمیدارد.آیا
شمافردیمتکیبهخودهستیدودرظاهراستوارید؟یاخودراتحتپوششعنایتوتوجهخداقرار
دادهاید؟آیاتصمیماتیکهامروزبایدبگیرید،باسرمشققراردادنزندگیرحبعام،بهتأملنیازدارد؟

نقاطقوتوموفقیتها:
سومینوآخرینپادشاهملتمتحداسرائیلبود،امافقطبرایمدتیکوتاه. *

قلمروفرمانرواییاشرابهاستحکاماتنظامیمجهزکردوتااندازهایبهمحبوبیتدستیافت. *

نقاطضعفواشتباهات:
مشورتنابخردانهرابهکاربستوموجبتجزیهکشورشبهدوقسمتشد. *

مانندپدرش،سلمیان،بازنانبتپرستازدواجکرد. *
پرستشخداراترککردواجازهدادتابتپرستیرونقبگیرد. *

درسهاییاززندگیاو:
تصمیماتیکهبدونفکرگرفتهمیشود،غالبًابهازدستدادِنباارزشترینچیزبهجای *

چیزیبهمراتبکمارزشمیانجامد.
هرانتخابیکهمیکنیم،عواقبواقعیودرازمدتدارد. *

آمارحیاتی:
اهل:اورشلیم *

شغل:پادشاهسرزمینمتحداسرائیل،وبعدپادشاهسرزمینجنوبی *
خویشاوندان:پدر:سلیمان.مادر:نعمه.فرزند:ابیا. *

زن:معکه *
همعصربا:یربعام،شیشق،شمعیا *

آیهکلیدی:
کشید« دست خداوند پیروی از قومش تمام همراه رسید، قدرت اوج به رحبعام »وقتی

)2تواریخ1:12(.
ماجرایرحبعامدر1پادشاهان43:11ـ31:14ودر2تواریخ31:9ـ7:13نقلشدهاست.ازاودر

متی7:1نیزنامبردهشدهاست.
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خودبرگردند؛زیراتمامایناتفاقاتمطابقخواستمنصورتگرفتهاست.«
پسایشانخداوندرااطاعتكرده،ازجنگبایربعامخوددارینمودند.

5-10رحبعامدراورشلیمماندوبرایدفاعازخود،دوراینشهرهاراكهدر
یهوداوبنیامینبودندحصاركشید:بیتلحم،عیتام،تقوع،بیتصور،سوكو،
عدالم،جت،مریشه،زیف،ادورایم،الكیش،عزیقه،صرعه،ایلونوحبرون.
11اواینشهرهارامستحكمساختوفرماندهانیبرآنهاگذاشتوخوراک
وروغنزیتونوشرابدرآنجاانباركرد.12برایاحتیاطبیشتر،دراسلحه
خانههایهرشهر،سپرونیزةفراوانذخیرهكرد؛زیراازتمامقوماسرائیل

فقطیهوداوبنیامینبهاووفادارماندهبودند.

کاهنانوالویانبهیهوداکوچمیکنند
13و14كاهنانوالویانازسراسرخاکاسرائیل،خانههاوامالکخودراترک

گفته،بهیهوداواورشلیمآمدند،زیرایربعامپادشاهوپسرانشایشانراازشغل
كاهنیبركناركردهبودند.15یربعام،كاهناندیگریبرایبتخانههایباالی
تپههاوبتهاییكهبشكلبزوگوسالهساختهبودتعیینكرد.16اماكسانیكه
طالبپرستشخداوند،خدایاسرائیلبودند،ازسراسرخاکاسرائیل،بدنبال
الویانبهاورشلیمنقلمكاننمودندتابتواننددرآنجابرایخداوند،خدای
اجدادخودقربانیكنند.17بهاینترتیب،پادشاهیرحبعامدریهودااستوارشد
ومردمسهسالازرحبعامپشتیبانیكردندوطیاینسهسال،مانندزمانداود

وسلیمان،خداوندرااطاعتنمودند.

2ـتاریخارتدادواصالحات
رحبعامبریهوداسلطنتمیکند

18رحبعامبامحلتازدواجكرد.محلتدختریریموتونوهداودبودومادر
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13:11و14قبلازتجزیهحکومتوانشقاققوم،مرکز 
عبادتدراورشلیمبود،ومردمسهباردرسال،برایسه
عیدبزرگمذهبیدرآنجاجمعمیشدند.بقیهایامسالسایر
مراسموشعائرمذهبیدرقلمروهرقبیلهاجرامیشدکه
کاهنانوالویانیکهدرسرتاسرکشورزندگیمیکردند،
میکردند، تقدیم قربانی آنها بودند. آنها اجرای مسؤول
شریعتخداراتعلیممیدادند،ومردمراتشویقمیکردندکه
ازخداپیرویکنندوازتأثیراتبتپرستاناجتنابنمایند.

بعدازانشقاققوم،یربعام،پادشاهجدیداسرائیل،اینکاهنان
والویانراتهدیدیبرایحکومتجدیدشدانست،زیرا
آنهاهمچنانبهاورشلیمکهحاالپایتختیهودابود،وفادار
ماندند.ازاینرو،اوکاهنانجدیدشراتعیینکرد،عماًل

به نمودوآنهارامجبورکردکه منع ازکار را الویان
حکومتجنوبیکوچکنند.کاهنانبتپرستیربعاممردم
روحانی، رهبران نبود با تشویقکردند. بتپرستی به را

حکومتجدیدشمالیدرخطرترکخداقرارگرفت.
16:11کسانیکهطالبپرستشخداوندبودند،بهجای
اطاعتازیربعام،ازخدااطاعتکردند.آنهابااقدامخود،
اصالتخودراحفظکردندوحکومتجنوبیرااستحکام
با شمالی حکومت در مردم اکثریت بعدها بخشیدند.
برنامههایشرارتآمیزپادشاهانهمکاریکردند،بهاین
امیدکهباحمایتازنقشههایآنها،سودیعایدشانشود.
مانبایدبهمنظوربهدستآوردنپاداشدنیوی،تعالیمخدا

راتحریفکنیم.



محلتابیحایلنامداشت.ابیحایلدخترالیآببرادرداودبود.19حاصلاین
ازدواجسهپسربودبهنامهاییعوش،شمریاوزهم.

20سپسرحبعامبامعكهدخترابشالومازدواجكرد.اوازمعكهنیزصاحب
چهارفرزندشدبهاسامیابیا،عتای،زیزاوشلومیت.21رحبعام،معكهرابیشتر
ازسایرزنانوكنیزانخوددوستمیداشت.)رحبعامهیجدهزن،شصت
كنیز،بیستوهشتپسروشصتدخترداشت.(22اوبهپسرشابیاكهاز
معكهبودمقامیباالترازسایرفرزندانشداد،زیراقصدداشتبعدازخود،او
راپادشاهسازد.23پسبسیارعاقالنهرفتارنموده،بقیةپسرانشرادرشهرهای
حصاردارسراسرقلمرویهوداوبنیامینپراكندهكردومایحتاجآنانراتأمین

نمودوبرایهركدامزنانبسیارگرفت.

اروشلیمبهتصرفمصردرمیآید

پیروی12 از قومش تمام همراه رسید قدرت اوج به رحبعام وقتی
خداونددستكشید.2و3درنتیجهشیشق،پادشاهمصردرسالپنجم
سلطنترحبعامباهزارودویستعرابهوشصتهزارسوارهنظامونیزگروه
بیشماریسربازلیبیایی،سوكیوحبشیبهاورشلیمحملهكرد.4اوشهرهای

حصارداریهوداراگرفتوطولینكشیدكهبهاورشلیمرسید.
اورشلیم ازترسشیشقدر یهوداكه بزرگان و نزدرحبعام نبی 5شمعیای
جمعشدهبودند،آمدوبهایشانگفت:»خداوندمیفرماید:چونشماازمن

برگشتهاید،پسمنهمشمارادرچنگشیشقرهاكردهام.«
6آنگاهپادشاهوبزرگانمملكتبهگناهخوداعترافكرده،گفتند:»خداوند

بهحقماراتنبیهكردهاست.«
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1:12رحبعامدرطولسهسالاولسلطنتخود،کوشید 
ازخدااطاعتکند،ودرنتیجهامورکشورشترقیکرد.
نتیجه و کرد ترک را خدا قدرت، اوج در او بعد، اما
آنهمنابودیبود.مدتینگذشتکهخدااجازهدادتا
مصرکشوراو،یعنییهوداراتصرفکند.مانمیتوانیم
انتظارداشتهباشیمکهاگرخداراترککنیم،اوبازازما
محافظتکند.اماوقتیازاوپیرویمیکنیم،اودوست

داردکهبهنفعمادراموردخالتکند.
راترککرد. اوجقدرتش،خداوند رحبعامدر 1:12
ایمانداربودن نتیجهچهشد؟اغلبدرشرایطخوب، و
سختتراستتادرشرایطبد.شرایطسختمارابسوی
خداسوقمیدهد،اماشرایطمساعدمیتواندموجبشود
کهاحساسخودکفاییوغناکنیم.وقتیهمهچیزخوب

پیشمیرود،ایمانتانراحفظکنید.

2:12گزارشیازاینتجاوزرویسنگیمصرییافت
تا پادشاه شیشق سپاه که مضمون این با است، شده
شمالیتریننقطهتادریایجلیلپیشرویکرد.مصرمانند
سابقابرقدرتنبود،وشیشقمیخواستشکوهوعظمت
سابقرابهملتشبازگرداند.اوآنقدرقدرتنداشتکه
بتواندهماسرائیلراتصرفکندوهمیهودارا،امادر
تالشبرایبهکنترلدرآوردنمجددراههایتجاری،در

صددبرآمدکهشهرهایمهمدریهودارانابودکند.
6:12ـ8وقتیرهبرانیهودابهگناهخوداعترافکردند،
خودرامتواضعنمودند،واذعانداشتندکهمجازاتخدا
درموردآنهاعادالنهبوده،خدامجازاتراکمترکرد.
هیچوقتبرایتوبهدیرنیست،حتیزمانیکهمجازات
را رابطهتـان گناه که دلـیل این به شما آیا میشویم.
باخداقطعکرده،دستتنـهامبارزهمیکنید؟اعتراف



7وقتیخداونداینرادیدبهشمعیاگفت:»چونبهگناهخودمعترفشدهاند
آنهاراازبیننخواهمبرد.منغضبخودرابراورشلیمنخواهمریختو
اهالیاینشهرازچنگشیشقجانسالمبدرخواهندبرد،8ولیبهشیشقباج
وخراجخواهندپرداخت.آنگاهخواهندفهمیدچهفرقیبینخدمتبهمنو

خدمتبهپادشاهانایندنیاوجوددارد.«
اوخزانههایخانة راتصرفكرد. اورشلیم پادشاهمصر، 9بنابراینشیشق،
خداوندوكاخسلطنتیراغارتكردوتمامسپرهایطالراكهسلیمانساخته
بودباخودبهیغمابرد.10پسازآنرحبعامپادشاه،بجایسپرهایطالبرای
نگهبانانكاخخودسپرهایمفرغیساخت.11هروقتپادشاهبهخانةخداوند
میرفتنگهباناناوسپرهارابدستمیگرفتندوپسازپایانمراسم،آنهارا

دوبارهبهاتاقنگهبانیبرمیگرداندند.
12وقتیپادشاهفروتنشدخشمخداوندازاوبرگشتواوراازبیننبردواوضاع

دریهوداروبهبهبودینهاد.13پسحكومترحبعامدراورشلیمابقاشد.
رحبعامدرسنچهلویکسالگیپادشاهشد.ناممادرشنعمةعمونیبود.
میانهمةشهرهای از را اورشلیم،شهریكهخداوندآن اوهفدهسالدر
اسرائیلبرگزیدتااسمخودرابرآننهد،سلطنتنمود.14اونسبتبهخداوند
گناهورزیدوباتمامدلازاوپیروینكرد.15شرحكاملرویدادهایدوران
سلطنترحبعامدركتاب»تاریخشمعیاینبی«وكتاب»تاریخعدوینبی«
نوشتهشدهاست.بینرحبعامویربعامهمیشهجنگبود.16وقتیرحبعاممرد،

اورادرشهراورشلیمدفنكردندوپسرشابیابجایاوپادشاهشد.

ابیایربعامراشکستمیدهد

پادشاه13 ابیا اسرائیل، پادشاه یربعام سلطنت سال هیجدهمین در
یهوداشدوسهسالدراورشلیمسلطنتكرد.مادرشمعكهدختر

اوریئیلجبعهایبود.
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بهگناهوتواضع،رابطهتانرابااوازنوبرقرارخواهد 
کرد.

میبایست یهودا که بود بهایی خراج، و باج  8:12
بهخاطرنااطاعتیازخدابپردازد.رهبرانقومفکرکردند
میتوانندبهقدرتخودشانموفقشوند،اماآنهادراشتباه
بودند.وقتیماعلیهخداشورشمیکنیم،همیشهتاوان
اززندگیخودکنار را آنراپسمیدهیم.وقتیخدا
میگذاریم،ازنظرروحانیچیزیراازدستمیدهیمکه

بیشازمواهبیاستکهدنیانصیبمامیسازد.
10:12و11چقدرمسخرهاستکهمفرغارزانجایگزین

طالیخالصمعبدسلیمانشد.رحبعامکوشیدنشانههاو
ظواهرشکوهقبلیراحفظکند،امانتوانستبهآنمعیار
نباشد، ما برسد.وقتیخدادیگردرمرکززندگی قبلی
حفظنشانههایزندگیمسیحی،سطحیوکمعمقمیشود.

زیباییبیرونیبایدازقدرتدرونیسرچشمهبگیرد.
14:12زندگیرحبعاممصیبتباربودزیرااوباتمامدلاز
خداپیروینکرد.خداوفاداریکاملازمامیخواهد،ودر
صورتیکهتصمیمنگیریمزندگیخودرابهاوبسپاریم،به

زندگیشرارتباروجداییازاوکشیدهخواهیمشد.
ابیامردیفاسد 1:13)بهبعد(دراولپادشاهان3:15،



بینابیاویربعامجنگدرگرفت.3سپاهیهوداكهاز000ر400مردجنگیو
كارآزمودهتشكیلشدهبودبهفرماندهیابیایپادشاهبهجنگسپاهاسرائیل
رفتكهتعدادآندوبرابرسپاهیهودابودوافرادشهمهسربازانیكارآزموده

وقویبودندوفرماندهیآنهارایربعامپادشاهبعهدهداشت.
4وقتیدولشكردركوهستانافرایمبههمدیگررسیدند،ابیایپادشاهازكوه
صمارایمباالرفتهوباصدایبلندبهیربعامپادشاهولشكراسرائیلگفت:5»به
منگوشدهید!مگرنمیدانیدكهخداوند،خدایاسرائیلعهدابدیباداودبسته
استكهپسراناوهمیشهبراسرائیلسلطنتكنند؟6پادشاهشمایربعام،غالم
سلیمانپسرداودبودوبهاربابخودخیانتكرد.7عدهایازاراذلواوباش
دوراوجمعشدندوبضدرحبعام،پسرسلیمانشورشكردند.رحبعامچون
جوانوكمتجربهبود،نتوانستدربرابرآنهاایستادگیكند.8حالخیالمیكنید
میتوانیدسلطنتخداوندراكهدردستفرزندانداوداست،سرنگونكنید؟
قشونشمابزرگاستوگوسالههایطالراكهیربعامبرایپرستشساخته
استنیزنزدشماست.9شماكاهنانخداوندراكهازنسلهارونهستندوالویان
راازمیانخودراندهومانندمردمانسرزمینهایدیگر،كاهنانبتپرستبرای
خویشتعیینكردهاید.هركسیراكهبایکگوسالهوهفتقوچبرایكاهن

شدننزدشمابیاید،اورابعنوانكاهنبتهایتانقبولمیكنید.
كه ما كاهنان نكردهایم. ترک را او ما و ماست خدای خداوند، 10»ولی
خداوندراخدمتمیكنندازنسلهارونهستندوالویاننیزآنهارادرانجام
وظیفهایكهدارندیاریمیكنند.11آنهاهرروزصبحوعصرقربانیهای
سوختنیوبخورمعطربهخداوندتقدیممیكنندونانمقدسرارویمیز
مخصوصمیگذارند.هرشبچراغدانطالراروشنمیكنند.مادستورات
خداوند،خدایخودرااطاعتمیكنیم،ولیشما،اوراترکنمودهاید.12خدا
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او  مثبت نکات تنها تواریخ نویسنده اما میشود، نامیده
رابرمیشمارد.دراینکهابیااساسًاپادشاهیشروربود،
شکیوجودندارد.نویسندهکتابتواریخبرایآنکهنشان
دهدابیاهنوزمشمولوعدهایمیشدکهخدابهداودداده
بود،برآنشدکهنیکیهایناچیزاورابرجستهسازد.ابیا
بهواسطهسخنانآتشینیکهبهیربعامگفت)5:13ـ12(،

ازعواقببالفصلگناهشجست.
8:13سپاهیربعامبهخاطرگوسالههایطالییکهباخود
بودند.مثلآنبودکهآنها لعنت حملمیکردند،زیر
گناهرابهشکلمادیدرآوردهباشندتابتوانندآنرا
باخودبهاینطرفوآنطرفبکشانند.چیزهاییرا
کهدوستمیداریدوبرایتانعزیزاست،بادقتمورد
بررسیقراردهید.اگرشمابههرچیزیبیشازخدابها

دهید،آنچیزگوسالهطالییشماخواهدشدوروزی
شمارامحکومخواهدکرد.خودراازشرهرچیزیکه

مانعارتباطتانباخدامیشود،خالصکنید.
تعیینکاهنان، یربعامدر پایین معیارهای از ابیا  9:13
انتقادکرد.هرکسیمیتواندنمایندهبتباشدکهشیئی
باشد، خدا نماینده اینکهکسی برای اما است. بیارزش
بایدمطابقمعیارهایاوزندگیکندنهانسان.کسانیکه
برایسمتهاییدرکلیسایشماانتخابمیشوند،نباید
افراد براساساینحقیقتکهخودداوطلبشدهاند،یا
بانفوذیهستند،یاتحصیالتباالدارند،انتخابشوند.بلکه
بایدازاصولاعتقادیصحیح،شخصیتقویروحانی،و
فقط )1تیموتائوس3(. باشند برخوردار بهخدا وفاداری
فردیمقدسمیتواندصادقانهنمایندهخدایمقدسباشد.



باماستواورهبرماست.كاهنانخدابانواختنشیپور،مارابرایجنگ
باشمارهبریخواهندكرد.ایمردماسرائیلبضدخداوند،خدایاجدادتان

نجنگید،زیراپیروزنخواهیدشد.«
13دراینضمن،یربعامقسمتیازنیروهایخودرافرستادتاازپشتسربه
نیروهاییهوداحملهكنندوخودبابقیةقشونازروبروبهآنهاحملهكرد.
14قشونیهوداوقتیدیدنددشمنازپسوپیشآنهارامحاصرهكردهاست،
یهودا 15و16مردان نواختند. را شیپورها دعاكردندوكاهنان بسویخداوند
و پادشاه ابیای فریادمیزدند،خدا آنها وقتی فریادزدن. به شروعكردند
مردانیهودارایاریكردتایربعاموقشوناسرائیلراتاروماركرده،شكست
دهند.17آنهادرآنروز000ر500سربازاسرائیلیراكشتند.18بهاینترتیب،
یهودابااتكاءواعتمادبرخداوند،خدایاجدادخود،اسرائیلراشكستداد.
افرونو یشانه، بیتئیل، او ازشهرهای یربعامپرداختو تعقیب به 19ابیا
روستاهایاطرافآنهاراگرفت.20یربعام،پادشاهاسرائیلدرتمامعمرابیا

دیگرهرگزبهقدرتنرسیدوسرانجامخداونداوراكشت.
ابیاقویترمیشد.اوچهاردهزنوبیستودوپسروشانزدهدختر 21اما
ابیاوكرداروگفتاراودر بقیهرویدادهایدورانسلطنت داشت.22شرح

كتاب»تاریخعدوینبی«نوشتهشدهاست.

آسابریهوداسلطنتمیکند

ابیادرگذشتودرشهراورشلیمدفنشدوپسرشآسابجای14
آسا، سلطنت اول سال ده طول در نشست. سلطنت تخت بر او
درقلمرواوصلحبرقراربود،2زیراآسااوامرخداوند،خدایخودرااطاعت
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18:13و19اگرچهازحیثتعداد،اسرائیلبریهودابرتری 
داشت،یهودابااتکاءبرکمکخدادراینجنگپیروزشد.
بعضیازپادشاهاندرتاریخیهوداتوجهخودرامتمرکزخدا
کردند،اماحتییکپادشاهیاسرائیلیهمبهطورمرتباز
خداپیروینکرد.همهمردماسرائیلازبتپرستییربعام
متابعتکردندوبعلراپرستیدند.درنتیجه،خدااسرائیلرا

سالهاقبلازآنکهیهودامجازاتشود،بهمکافاترساند.
و کاهنان با معبد، بود: برخوردار مزیت یک از یهودا
انبیایوفاداربهآنوانجامقربانی،زیرنظارتحکومت
جنوبیقرارداشت.بسیاریازپادشاهانیهودا،حداقلدر
بخشیازسلطنتخود،خوببودند.هروقتپادشاهی
اوپادشاهخوبی، از بهسلطنتمیرسید،قبل بتپرست
اصالحاتیدرزندگیمذهبیقومانجامدادهبود.ازطرفی
سالهایسلطنتپادشاهانبتپرستمعمواًلکوتاهتراز

پادشاهانخوببود.نتیجهآنشدکهایمانحقیقیبهخدا
دریهودامحکمتروعمیقترازاسرائیلدوامپیداکرد،اما

بازبهمعیارخداازایماننرسید.
1:14ـ6مشخصهسلطنتآساصلحبودزیرااو»اوامر
خداوند،خدایخودرااطاعتمیکردومطابقمیلاو
کتاب در غالبًا شکل این به جمالتی مینمود.« رفتار
تواریختکرارمیشود:اطاعتازخدابهصلحباخداو
از اطاعت یهودا، پادشاهان مورد در میانجامد. دیگران
انجامید،درستهمانطورکهقرنها خدابهصلحملی
پیشخداوعدهآنرادادهبود.درموردما،اطاعتممکن
استهمیشهصلحبادشمنانمانرابهارمغاننیاورد،اما
به را او آینده پادشاهی در کامل صلح و خدا با صلح
ارمغانخواهدآورد.اولینگامیکهبایدبرایصلحبر

داشت،اطاعتازخدااست.
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خداهرگزاینشعاررانپذیرفتهاستکه»هدفوسیلهراتوجیهمیکند«.اودرتمامیطریقهایخود
عادلوکاملاست.اماانسانازکاملیتبسیاردوراست.اینکهبینخالقیبامحبتورحیمومخلوقی
مقاوموسرکشپیوندیبهوجودآید،بهاندازهخودمخلوق،معجزهایاستبزرگ!آسادرمقامپادشاه،
بهخوببودنبسیارنزدیکشد.اوپیشازآنکهازمسیردرستخارجشود،راهدرازیراباخداطی

کرد.گناهاوچنداننااطاعتیآگاهانهنبود،زیرااوبهجایانتخابراهدرست،راهآسانرابرگزید.
وقتیآسادرجنگباحبشیها،احتمالپیروزیرابسیاراندکدید،نیازخودرابهخدااذعان
داشت.متعاقبپیروزیدراینجنگ،وعدهخدامبنیبردادنصلحدرمقابلاطاعتازاو،سالهای
متمادیانگیزهایشدبرایپادشاهومردمکهزندگیدرسترادرپیشبگیرند.اماآسامیبایست

باامتحانسختتریروبهروشود.
سالهاخصومتبینآساوبعشا،پادشاهاسرائیل،بهوضعیتناخوشایندیرسید.بعشا،پادشاهحکومت
رقیبشمالی،قلعهایمیساختکهصلحواقتصادیهوداراتهدیدمیکرد.آسافکرکردوراهچارهای
یافت:اوبهبنهدد،پادشاهسوریه،رشوهدادتاپیماناتحادخودرابابعشایپادشاهبشکند.نقشهاوبهطرز
ماهرانهایعملیشد،اماطریقخداآننبود.وقتیحنانینبیآسارانکوهشکرد،آسابرآشفتواورا
بهزندانانداخت،وخشمخودرابرسرقومخودخالینمود.آساازاصالحخودامتناعورزیدونخواست
اشتباهیراکهنسبتبهخدامرتکبشدهبود،بپذیرد.بزرگترینغفلتاو،ازدستدادنچیزیبودکه
خدامیتوانستبازندگیاوانجامدهد،بهشرطاینکهاوتمایلیبرایمتواضعشدنازخودنشانمیداد.

غروراو،سالمتحکومتاوراازبینبرد.اوسرسختانهتازمانمرگشحاضرنشدمتواضعشود.
آیااینحالتبرایشماآشنابهنظرنمیرسد؟آیامیتوانیدغفلتهاییرادرزندگیتانبهیادآورید
کهشمادائمًابهجایقبولآنهاواعترافبهخداوپذیرشبخششاو،همچنانآنهاراتوجیهکردهاید؟
هدفوسیلهراتوجیهنمیکند.چنیناعتقادیبهگناهوغفلتمیانجامد.امتناعسرسختانهازقبول
غفلتیکهبهواسطهگناهصورتگرفته،میتواندبهمشکلبزرگیتبدیلشود،زیراباعثمیگرددکه

بهجایآگاهییافتنازاشتباهتانواقدامبرایرفعآن،وقتخودراباتوجیهآنسپریکنید.

نقاطقوتوموفقیتها:
دردهسالاولسلطنتشازخدااطاعتکرد. *

برایبرانداختنبتپرستی،تالشینسبتًاموفقیتآمیزکرد. *
معکه،مادربزرگبتپرستشراعزلکرد. *

سپاهقدرتمندحبشهراشکستداد. *
نقاطضعفواشتباهات:

وقتیبهخاطرگناهشتوبیخشد،واکنشخشمآلودیازخودنشانداد. *
بااقوامبتپرستومردمانشرورپیماناتحادبست. *

درسهاییاززندگیاو:
خدانهتنهابانیروهایامدادیخود،خوبیراتقویتمیکند،بلکهباشرارتهممقابلهمیکند. *

تالشبرایپیرویازنقشههاواحکامخدا،نتایجمثبتیبهبارمیآورد. *
میزانکارآییهرنقشهایبهمقداردرستیآنیارضایتخداازآنبستگیدارد. *

آمارحیاتی:
اهل:اورشلیم *

شغل:پادشاهیهودا *
خویشاوندان:مادربزرگ:معکه.پدر:ابیا.فرزند:یهوشافاط. *

همعصربا:حنانی،بنهدد،زارح،عزریا،بعشا *
آیهکلیدی:

»زیراخداوندبهتمامجهانچشمدوختهاستتاکسانیراکهازدلوجانبهاووفادارند،بیابدوبه
آنانقوتببخشد.ولیچونتواحمقانهرفتارکردی،ازاینبهبعدهمیشهگرفتارجنگخواهی

بود«)2تواریخ9:16(.
ماجرایآسادر1پادشاهان8:15ـ24و2تواریخ14ـ16نقلشدهاست.ازاودرارمیا9:41ومتی7:1

نیزنامبردهشدهاست.

ــا
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میكردومطابقمیلاورفتارمینمود.3اوقربانگاههایمردمبتپرستو
بتخانههایایشانراكهرویتپههاساختهشدهبودندخرابكرد،مجسمههاو
بتهایشرمآوراشیرهراخردنمود،4وازتمامقومخودخواستكهاوامرو
احكامخداوند،خدایاجدادشانرااطاعتكنندوازاوپیروینمایند.5و6او
تمامبتكدههاراازباالیتپهها،وقربانگاههایبخورراازهمةشهرهاییهودا
برداشت.بههمینعلتبودكهخداوندبهسرزمیناوصلحوآرامشبخشید

واوتوانستدرسراسریهوداشهرهایحصارداربسازد.
7آسابهقومخودگفت:»چونازخداوند،خدایخودپیرویكردیماوبه
ماصلحوآرامیبخشیدهاست.پس،ازاینفرصتاستفادهكنیموشهرهارا
بسازیم،دورآنهاراحصاربكشیمودراطرافآنهابرجهاودروازههایپشت

بندداردرستكنیم.«بنابراینایشانباموفقیتشهرهارابناكردند.
8سپاهآسایپادشاهتشكیلشدهبوداز000ر300سربازازیهوداكهمجهزبه
نیزهوسپربودند،و000ر280سربازازبنیامینكهمسلحبهتیروكمانو

سپربودند.همةاینهاجنگاورانیشجاعبودند.
9دراینهنگامزارحسردارحبشیبالشكریبزرگوسیصدعرابةجنگیبه
شهرمریشهآمد.10آسایپادشاههمسپاهخودرابرایجنگباقشونبزرگ
حبشهبهآنجافرستاد.دوقشوندردرةصفاتهكهنزدیکمریشهبودروبروی

همصفآراییكردند.
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جنگهایآسا 
سپاهعظیمیازحبشه
بهفرماندهیزارحکه
ازحیثتعدادبرسپاه
برتری پادشاه آسای
کاملداشت،بهطرف
کرد. مریشهحرکت
به را سربازانش آسا
مقابلهآنهافرستاد،و
جنگدردرهصفاته
به آسـا گرفـت. در
حضورخدادعاکرد،
وحبشـیهاشکـست
تاجــرار خـوردندو
قــرار تعقیب مـورد

گرفتند.

3:14ـ5صرفًاحضوردرمراسمعبادتیبرایبهدست
آوردنصلحخداکافینیست.مانیزمانندآسابایدهر
چیزیراکهبرایخداناخوشانیداست،اززندگیخود
دورکنیم.اگردرازبینبردنعاداتگناهآلوددرزندگی

خودکوتاهیکردهایم،حتیباحضورفعاالنهدرکلیسا
یاانجاماعمالنیکنیزهمچناندرناآرامیباقیخواهیم
ماند.همهایماندارانبایدهمیشهازخدابطلبندکهبهایشان
کمککندتاهرنوعمانعیازاینقبیلرااززندگیخود

دورکنند.
7:14زمانصلحفقطبرایاستراحتکردننیست.زمان
صلحبهمااینامکانرامیدهدکهخودرابرایزمانی
ابیایپادشاه،متوجه کهبهدردسرمیافتیم،آمادهکنیم.
شدکهزمانصلحزمانمناسببرایساختناستحکامات
برایشهرهابهمنظوردفاعازآنهادرموقعحملهدشمن
اسـت.اومیدانسـتکهساخـتنایناستحـکاماتدرست
کردن مقاومت است. دیر بسیار دشمن حمله موقع در
اینکه مگر است، نیزمشکل مقابلحمالتروحانی در
استحکاماتدفاعیازقبلآمادهباشد.تصمیماتمربوطبه
نحوهعملکرددرموقعبروزوسوسهبایدبافکریآسودهو
زمانیکههنوزمشکلیبهوجودنیامده،گرفتهشود؛یعنی
خیلیپیشازآنکهوسوسهدراوجخودبرماحاکمشود.
پیشازآنکهوسوسهگریبانگیرتانشود،اآلناستحکامات

الزمرابرایدفاعازخوددرمقابلآنبسازید.
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11آسابحضورخداوند،خدایخودچنیندعاكرد:»خداوندافقطتوهستیكه
ازضعفادرمقابلزورمندانحمایتمیكنی.ایخداوند،خدایما،مارایاری
كن،زیراچشمامیدمانفقطبهتوستوبهنامتوبهقلباینلشكرعظیمحمله

میكنیم.ایخداوند،توخدایماهستی،نگذارانسانبرتوغالبآید!«
12خداوندحبشیهاراشكستدادوآنهامتواریشدندوآساوسپاهیهودا

بهپیروزیرسیدند.13ایشانسپاهیانحبشهراتاجرارتعقیبنمودندوعدة
بیشماریازآنانراكشتندبطوریكهلشكرآنانكامالمتالشیشد.بهاین
ترتیبخداوندونیروهایاوآنهاراازبینبردندولشكریهوداغنیمتفراوان
بهچنگآورد.14لشكریهوداتمامشهرهایاطرافجرارراتسخیرنمود،زیرا
ترسخداوندتمامساكنانآنشهرهارافراگرفتهبود.لشكریهوداازآنجانیز
غنایمبسیاربهچنگآورد.15آنهاهمچنینپیشازآنكهبهاورشلیمبازگردند،
آغلهایحیواناتراخرابنموده،گلههایگوسفندوشترانفراوانیگرفتند

وباخودبردند.

آساقربانگاهرابازسازیمیکند

روحخدابرعزریا)پسرعودید(نازلشدواوبهمالقاتآسارفت.15
عزریامردمیهوداوبنیامینوآسایپادشاهرامخاطبقرارداده،
گفت:»بهسخنانمگوشدهید!تازمانیكهشماباخداوندباشید،خداوند
همباشماخواهدبود.هروقتكهدرطلباوبرآیید،ویراخواهیدیافت.
ولیاگراوراترکگویید،اونیزشماراترکخواهدنمود.3مدتهاستدر
اسرائیل،مردمخدایحقیقیراپرستشنكردهاندوكاهنواقعینداشتهاندتا
ایشانراتعلیمبدهد.آنهامطابقشریعتخدازندگینكردهاند.4اماهروقت
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باپیکارهااحساسمیکنید  11:14اگردررویارویی
پیروزشوید،تسلیمنگردید.آساوقتی ندارد امکان که
خدا که کرد دعا شد، روبهرو دشمن عظیم لشکر با
کمککند،زیرااوناتوانیخودرادرمقابلچنانسپاه
قدرتمندیتشخیصداد.رمزپیروزی،اولدرتشخیص
بیهودگیتالشانسانیبدونکمکخدااست،ودوماتکا
بهخدابراینجات.قدرتخدادرکسانیکهضعفهای
خودراتشخیصمیدهند،بهبهترینشکلعملمیکند
)2توایخ9:12(.آنانیکهفکرمیکنندمیتوانندازعهده
همهچیزبرآیند،کسانیهستندکهدربزرگترینخطرها

میافتند.
1:15و2آساخردمندانهپذیرایکسانیبودکهرابطه
نزدیکیباخداداشتند،وبهپیغامآنهاگوشمیداد.عزریا
هشدارمهمیبهسپاهیاندادوآنهاراتشویقکردکه

رابطهنزدیکخودراباخداحفظکنند.رابطهخودرابا
کسانیکهپرازروحخداهستندحفظکنید،کهدرآن
مرتب بهطور شد. خواهید آگاه الهی تدابیر از صورت
بهدعاوصحبتباکسانیوقتبدهیدکهمیتواننددر

تشریحکالمخدابهشماکمککنند.
3:15عزریاگفتکهاسرائیل،حکومتشمالی،دیگر
خدارانمیپرستد.درطولسلطنت41سالهآسا،هشت
تای هشت هر و کردند، سلطنت اسرائیل در پادشاه
پا بر با اسرائیل پادشاه اولین یربعام، بودند. آنهاشرور
کردنبتهاواخراجکاهنانخدا،اینروندراآغازکرد
نمونه بهعنوان را اسرائیل )13:11ـ15(.عزریامشکالت
مطرحساختتانشاندهدکهاگریهودانیزازخدادور
شود،دچارهمانمصائبیخواهندشدکهبرادرانشاندر

حکومتشمادچارشانشدند.



درسختیوپریشانیبسویخداوند،خدایاسرائیلبازگشتنموده،بهاوروی
آوردهاند،اوبهدادایشانرسیدهاست.5درزمانیكهاسرائیلازخدادورشده
بود،همهجاآشوبواضطراببودومردمنمیتوانستنددرامنیتسفركنند.
6درداخلوخارججنگبودواهالیشهرهابهجانهمافتادهبودند؛اینبالها
ومصیبتهاراخدابرآنهافرستادهبود.7امااكنونشماایمردانیهودا،بهكار
خودادامهدهیدودلسردنشویدزیراپاداشزحماتخودراخواهیدیافت.«

8وقتیآسااینپیامخداراازعزریاشنید،قوتقلبپیداكردوتمامبتهای
سرزمینیهوداوبنیامینوشهرهایكوهستانیافرایمراازبینبردوقربانگاه

خداوندراكهدرحیاطخانةخداوندبودتعمیركرد.
9سپسآساتماممردمیهوداوبنیامینومهاجراناسرائیلیرابهاورشلیمفرا
خواند.)اینمهاجراناسرائیلیازقبایلافرایم،منسیوشمعونبودند،آنهاوقتی
دیدندخداوند،خدایایشانباآسایپادشاهاست،بهاوملحقشدند.(10همة
آنهادرماهسومازپانزدهمینسالسلطنتآسابهاورشلیمآمدند،11و700گاو
و000ر7گوسفندازغنایمیكهدرجنگبدستآوردهبودندبرایخداوند
قربانیكردند.12سپسباتمامدلوجانعهدبستندكهفقطازخداوند،خدای
اجدادخودپیرویكنند.13آنهاقرارگذاشتندهركسیكهازخداوند،خدای
اسرائیلپیروینكند،خواهپیرباشدخواهجوان،زنباشدیامرد،كشتهشود.
14آنهاباصدایبلندسوگندیادنمودندكهنسبتبهخداوندوفاداربمانندواز
شادیفریادبرآوردندوشیپورنواختند.15تماممردمیهودابرایاینعهدیكه
باخداوندبستهشدخوشحالبودند،زیراباتمامدلوجاناینعهدرابستند.
در داده، بركت را آنها نیز او و پیرویكردند ازخداوند اشتیاق با ایشان

سرزمینشانصلحوآرامشبرقرارنمود.
16آسایپادشاهحتیمادربزرگشمعكهرابسبباینكهبتمیپرستید،ازمقام
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7:15عزریامردانیهوداراتشویقکردکه»بهکارخود 
ادامهدهندودلسردنشوند،زیراپاداشزحماتخودرا
خواهندیافت.«اینبرایمانیزالهامبخشاست.شهرت
دارد: جنبه دو که هستند بزرگی انگیزههای پاداش و
)1(جنبهموقتی.نتیجهزندگیمطابقبامعیارهایخدا
ممکناستتحسینوتشویقدرایندنیاباشد.)2(جنبه
داده دنیا آن در دائمی پاداش و شهرت اما جاودانی.
خواهدشد.اگراحساسمیکنیدکهایمانتانبهخدادر
ایندنیابیپاداشمیماند،مأیوسنشوید.بهترینپاداشها

درایندنیاوجودندارد،بلکهدردنیایآتی.
14:15و15برایبسیاریازمردمسختاستکهخود
راوقفچیزیکنند.چنینافرادیمرددوناپایدارند،و

ازقبولمسؤولیتمیترسند.آساوقومشچنیننبودند؛
آنهاعزمیراسخداشتندوآشکاراسرسپردگیخودرابه
خدااعالمکردند.سوگندآنهابافریادهاوصدایشیپورها
موردتأکیدقرارگرفت.اینوفاداریکهباعزمیراسخ
همراهبودوازتهدلابرازشد،خداراخشنودساختوبه
صلحبرایقومانجامید.اگرشمامیخواهیددرزندگیتان
زندگیتان در جایی آیا ببینید باشد، داشته وجود صلح
هستکهوفاداریکاملبهخدادرآنوجودندارد.صلح

ثمرهجانبیوفاداریصادقانهبهخدااست.
16:15دهفرمانبهمامیگویدکهبهپدرومادرخود
احترامبگذاریم؛باوجوداین،آسامادرشراازسلطنت
برکنارکرد.درعینحالکهاحترامگذاشتنبهوالدین



ملكهایبركناركردوبتاوراشكستودردرةقدرونسوزانید.17هر
چندآسابتكدههایباالیتپههارادرسرزمیناسرائیلبكلینابودنكرد،اما
دلاودرتمامعمرشباخداراستبود.18اواشیاءطالونقرهایراكهخود
وپدرشوقفخداوندنمودهبودند،درخانةخداوندگذاشت.19تاسالسیو

پنجمسلطنتآسادرسرزمینویصلحبرقراربود.

آساخدارافراموشمیکند

یهودا16 به اسرائیل پادشاه بعشا آسا، سلطنت وششم سالسی در
لشكركشیدوشهررامهرابناكردتانگذاردكسیازخارجوارد
اورشلیمشودونزدآسا،پادشاهیهودارفتوآمدكند.2آساچونوضعرا
چنیندید،هرچهطالونقرهدرخزانههایخانهخداوندوكاخسلطنتیبود،

گرفتوبااینپیامبرایبنهددپادشاهسوریهبهدمشقفرستاد:
3»بیامثلپدرانمانباهممتحدشویم.اینطالونقرهایراكهبرایتمیفرستم
ازمنبپذیر.پیماندوستیخودرابابعشا،پادشاهاسرائیلقطعكنتااواز

قلمرومنخارجشود.«
4بنهددموافقتكردوباسپاهیانخودبهاسرائیلحملهبردوشهرهایعیون،
دان،آبلمایموتماممراكزمهماتوآذوقهرادرزمیننفتالیتسخیركرد.
5وقتیبعشایپادشاهاینراشنیدازبنایرامهدستكشیدوازسرزمینیهودا
و سنگها آنها و آورد رامه به را یهودا مردم تمام 6آسا عقبنشینیكرد.
چوبهاییراكهبعشابكاربردهبود،برداشتندوبردندوباآن،شهرهایجبع

ومصفهرابناكردند.
7دراینهنگامحنانینبینزدآسایپادشاهآمدوبهاوگفت:»توبجایاینكه
بهخداوند،خدایخودتكیهكنی،بهپادشاهسوریهمتوسلشدیبههمین
سببسوریهاازچنگتوخالصییافتند.8آیابهیادنداریكهبرسرآن
سپاهعظیمحبشهولیبی،باآنهمهعرابههاوسوارانیكهداشتند،چهآمد؟در
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فرمانخدااست،وفادارماندنبهخدابرآنتقدمدارد. 
عیسیهشداردادکهاحترامگذاشتنبهوالدینهرگزنباید
ماراازپیرویاوبازدارد)لوقا26:14(.اگرشماپدرو
مادربیایماندارید،بایدآنهارامحترمبشمارید،امااجازه

ندهیدکهدروفاداریتانبهخداتغییریایجادکنند.
7:16ـ10یهوداواسرائیلهرگزدرسعبرتنگرفتند!
حتیباآنکهخداآنهاراعلیرغمتعدادکمایشانازدشمن
رهاییدادهبود)3:13؛9:14(،بارهابهجایطلبکمک
ازخدا،ازاقوامبتپرستکمکخواستند.اینکهآسااز
روحانی سقوط بر بود دلیلی کرد، طلبکمک سوریه

درونیاو.آسافقطبهکمکخدا،درحالیکهچیزیبرای
دفاعازخودنداشت،مصررادرجنگشکستدادهبود.
برایرفع بود،وحاال بینرفته از بهخدا او اعتماد اما
مشکلشفقطدرطلبراهحلیانسانیبود.وقتیحنانی
درمقابلویقرارگرفت،اورابهزندانانداخت،وبا
اینکاروضعیتواقعیقلبشراآشکارکرد.استفادهاز
روشهایانسانیبرایحلمشکالتمانگناهنیست،امااین
گناهاستکهبهآنهابیشازخدااتکاکنیم،وفکرکنیم
کهروشهایانسانیازروشهایخدابهتراست،یااورا

کاماًلازجریانحلمشکلکناربگذاریم.



آنزمانچشمامیدتوبهخداوندبودواوهمآنسپاهعظیمرابدستتتسلیم
نمود.9زیراخداوندبهتمامجهانچشمدوختهاستتاكسانیراكهازدلو
جانبهاووفادارند،بیابدوبهآنانقوتببخشد.ولیچونتواحمقانهرفتار

كردی؛ازاینبهبعدهمیشهگرفتارجنگخواهیبود.«
10آساازسخناننبیچنانبرآشفتكهاورابهزندانانداخت.ازآنپس

رفتارآسابامردمظالمانهشد.
پادشاهان »تاریخ كتاب در آسا سلطنت دوران رویدادهای كامل 11شرح
یهوداواسرائیل«نوشتهشدهاست.12درسالسیونهمسلطنتآسا،مرضی
درپاهایشایجادشد.گرچهمرضششدتگرفت،ولیاوحتیدربیماری
13او بست. امید پزشكان به فقط بلكه نخواست یاری ازخداوند نیز خود
درسالچهلویكمسلطنتشدرگذشت.14جنازةاورارویتختروانی
گذاشتندوباانواععطریاتمعطرساختندوبعددرمقبرهایكهبرایخود
روشن او احترام به بزرگی آتش و نمودند دفن بود، ساخته اورشلیم در

كردند.

یهوشافاطبریهوداسلطنتمیکند

بهسلطنترسیدوقشونخودرا17 یهوشافاط او ازآسا،پسر بعد
تمامشهرهای در 2یهوشافاط نمود. بسیج اسرائیل با برایجنگ
حصارداریهوداوشهرهایافرایمكهپدرشتصرفكردهبود،قرارگاههای

نظامیمستقرنمود.
3خداوندبایهوشافاطبود،زیرادرسالهایاولسلطنتشمثلجدشداودرفتار

میكردوازپرستشبتاجتنابمیورزید.4برخالفمردمانیكهدراسرائیل
زندگیمیكردند،اوكامالمطیعدستوراتخدایاجدادشبودوازاوپیروی
مینمود.5پسخداوندموقعیتسلطنتیهوشافاطراتحكیمنمود.تمامقوم
یهودابهاوهدایاتقدیممیكردند؛درنتیجهاوبسیارثروتمندومعروفشد.
6یهوشافاطبادلوجانخداوندراخدمتمیكرد.اوبتكدههایرویتپهها

راخرابكردوبتهایشرمآوراشیرهرادرهمشكست.
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10:16آساازپیغامحنانیبرآشفت،ازاینرواورا 
نمیشود، پذیرفته انداخت.حقایقخداهمیشه زندان به
اما برمالمیکند. را اشخاص بهخصوصوقتیکهگناِه
مابایدمطابقحقایقالهیسخنبگوییموزندگیکنیم،

بدونتوجهبهاینکهعواقبآنچهخواهدشد.
12:16انتقادازآسابهخاطرمتوسلشدنبهپزشکان،به
معنایمتهمکردنطببهطورکلینیست.مشکلآساآن

بودکهکاماًلکمکخدارانادیدهگرفت.درآنزمان
طبآمیزهایبودازخرافاتوروشهایدرمانسنتی.ما
قطعًابایدازدرمانهایکاذبکهمنشأاسرارآمیزیدارند
اجتنابکنیم.همچنینتجربهآسابایدماراتشویقکند
کهدرعینحالکهدنبالدرمانپزشکیمطمئنیهستیم،
ازروشعهدجدیدبرایدریافتشفاازطریقدعابرای

بیماریخود،پیرویکنیم)یعقوب14:5(.
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آیاکودکانبایدازاشتباهاتوالدینخوددرسعبرتبگیرند،یافقطآنهاراتکرارکنند؟اززندگی
اشخاصدرکتابمقدسدرمییابیمکهاثراتالگویوالدین،زیادوماندنیاست.بهنظرمیرسدکه
یهوشافاطدربیشترطولعمرشازاشتباهاتپدرشآسا،درسعبرتگرفتوازعملکردهایمثبتاو

پیرویکرد.امادرچندمورد،تصمیماتاوجنبههایمنفیالگوبرداریازپدرشراآشکارمیکند.
عظیم، سپاهی با یاخطرجنگ مردم مذهبی آموزش برای نیاز مثل بودند، ساده وقتیچالشها
یهوشافاطبرایگرفتنهدایتوانتخابراهحلدرست،بهخدامتوسلمیشد.تاوقتیکهشرایط
بهطورقطعبرعلیهاوبود،بهخدااتکامیکرد.امااودراتکابهخدادرنقشههاواعمالروزانهضعیف
بود.اواجازهدادکهپسرشباعتلیا،دختراخابوایزابل،یعنیبادخترپادشاهاسرائیلازدواجکند
وعتلیاهمنهایتسعیخودراکردکهمانندوالدینششرورباشد.یهوشافاطبدونمشورتباخدا،
پیماناتحادیبااخاببستهبودکهنزدیکبودمنجربهکشتهشدنششود.اوبعدازبستنپیماناتحاد

بااخاب،بااوواردطرحنابخردانهوپرمخاطرهکشتیسازیشد،اماخداآنرابرهمزد.
وفاداربودنخدادرزمانیکهمشکالتمشخصاندودشمنغالب،دلیلیاستکافیبرایآنکه
وقتیمشکالتنامشخصاندودشمننادیدنی،هدایتاورابطلبیم.یهوشافاطاینرامیدانست،با

وجودایناستفادهایازدانشخودنکرد.
وقتیماخدارادرتصمیماتومسائلبهاصطالح»ساده«زندگیفراموشمیکنیمودراینزمینههااز
اوکمکنمیطلبیم،اشتباهیهوشافاطراتکرارمیکنیم.بعدکهاوضاعازکنترلماخارجمیشود،ازاو
میخواهیمکهماراازوضعیتنابسامانیکهخودرادرگیرآنکردهایم،بیرونبیاورد.خداازمامیخواهد
کهنهتنهاتصمیماتبزرگ،بلکهزندگیروزانهخودرانیزبهاوبسپاریم.زیراهرروزاززندگیشامل
تصمیماتیاستکهغالبًافریباینباوررامیخوریمکهمیتوانیمازعهدهآنهابرآییم.شایدامروزموضوع
مهمیپیشرویشمانباشد.بااینهمه،آیادرسپردنروزخودبهخدا،بهاندازهکافیدرنگنکردهاید؟

نقاطقوتوموفقیتها:
پیروشجاعخدابودومردمرابهیادسالهایاولیهسلطنتپدرش،آسامیانداخت. *

برنـامههمـگانیآموزشمذهبیرابهاجرادرآورد. *
پیروزیهاینظامیبزرگیداشت. *

درسرتاسرحکومتمقرراتسختقضاییوضعکرد. *
نقاطضعفواشتباهات:

نتوانستتشخیصدهدکهتصمیماتشنتایجدرازمدتیبهدنبالدارد. *
بتپرستیرادرکشورکاماًلنابودنکرد. *

بابستنپیمانهایاتحادبااخاب،پادشاهشرور،گرفتاراوشد. *
اجازهدادکهپسرش،یهورام،باعتلیا،دختراخاب،ازدواجکند. *

درکارپرمخاطرهوبدفرجامکشتیسازی،شریکتجاریاخزیاشد. *
آمارحیاتی:

اهل:اورشلیم *
شغل:پادشاهیهودا *

خویشاوندان:پدر:آسا.مادر:غروبه.فرزند:یربعام.عروس:عتلیا. *
همعصربا:اخاب،ایزابل،میکایا،اخزیا،ییهو *

آیاتکلیدی:
»اومثلپدرشآسا،مطابقمیلخداوندعملمیکرد.ولیباوجوداین،بتخانههاراکهبرباالی
تپههابود،خرابنکردوقومهنوزباتمامدلوجانبسویخدایاجدادخودبازگشتنکرده

بودند«)2تواریخ32:20و33(.
ماجراییهوشافاطدر1پادشاهان24:15ـ50:22و2تواریخ1:17ـ1:21نقلشدهاست.ازاودر

2پادشاهان1:3ـ14ویوئیل12،2:3نیزنامبردهشدهاست.

اط
ـاف
شـ
هو
ی



7اودرسالسومسلطنتخوداینافرادراكهازبزرگانقومبودندبرایتعلیم
مردمبهتمامشهرهاییهودافرستاد:بنحایل،عوبدیا،زكریا،نتنئیلومیكایا.
8درضمننُهالویودوكاهننیزآنهاراهمراهیمیكردند.الویانعبارت
بودنداز:شمعیا،نتنیا،زبدیا،عسائیل،شمیراموت،یهوناتان،ادونیا،طوبیاو
توبادونیا.كاهناننیزالیشمعویهورامبودند.9آنهانسخههایكتابتورات

رابهتمامشهرهاییهودابردندوآنرابهمردمتعلیمدادند.
10ترسخداوندتمامقومهایهمسایهرافراگرفت،بطوریكههیچكدامجرأت
از بعضی 11حتی شوند، جنگ وارد یهودا پادشاه یهوشافاط، با نمیكردند
فلسطینیهاهدایاوباجوخراجبرایشآوردندوعربها700ر7قوچو700ر7
بزنربهاوهدیهكردند.12بهاینترتیب،یهوشافاطبسیارقدرتمندشدودر
سراسرمملكتیهوداقلعههاوشهرهابرایذخیرةآذوقهومهماتبناكرد

13وآذوقةبسیاردرآنشهرهااندوخت.
اودراورشلیم،پایتختخود،سپاهنیرومندیبوجودآورد.14-18فرماندهاناین
سپاهبزرگوتعدادافرادیكهآنهاتحتفرمانخودداشتندعبارتبودنداز:
ادنه)فرماندةسپاهیهودا(،با000ر300سرباز؛پسازاو،یهوحانانبا000ر280
سرباز؛عمسیا)پسرزكریكهخودرابرایخدمتخداوندنذركردهبود(،با
000ر200سرباز؛الیاداع)فرماندةشجاعسپاهبنیامین(با000ر200سربازمجهز

بهكمانوسپروپسازاو،یهوزابادبا000ر180سربازتعلیمدیده.
19اینهاغیرازسربازانیبودندكهپادشاهآنهارادرشهرهایحصاردارسراسر

مملكتیهوداگذاشتهبود.

یهوشافاطبهنیروهایاخابکمکمیکند

یهوشافاطثروتوشهرتزیادیكسبكردوبااخاب،پادشاه18
اسرائیلوصلتنمودودختراورابهعقدپسرشدرآورد.2و3چند

7:17
تث4:6ـ9

2توا3:15؛8:19؛3:35

7:17
تث4:6ـ9

2توا3:15؛8:19؛3:35

10:17
2توا14:14

10:17
2توا14:14

11:17
2توا14:9؛8:26

11:17
2توا14:9؛8:26

16:17
داو9،2:5
1توا9:29

16:17
داو9،2:5
1توا9:29

19:17
2توا2:17
19:17

2توا2:17

1:18
2توا5:17

2:18
1پاد2:22ـ35

1:18
2توا5:17

2:18
1پاد2:22ـ35

1118 دومتواریخ18،17

7:17ـ9مردمیهوداچیزیازکتابمقدسنمیدانستند. 
سخن و خدا کالم به دادن گوش برای هرگز آنها
میتواند چگونه کالم اینکه درک و آن درباره گفتن
بودند. نکرده صرف وقت دهد، تغییر را زندگیشان
زندگی سطح رساندن برای که داد تشخیص یهوشافاط
مردمبهمعیارمطلوب،دانستنکالمخدااولینقدماست.
سرتاسرکشور در را مذهبی آموزش برنامه رو این از
را خدا که کرد تشویق را مردم او آورد. در اجرا به
یک ایشان در و دهند، قرار اولویت در خود فکر در
بهوجودآورد، بهخدا نوعحسوفاداریومسؤولیت
سلطنت انتهای در که را روحانی انحطاط بدینوسیله تا

آسارخدادهبود،خنثیکند.بهواسطهاینعملکرد،قوم
شروعکردندبهپیرویکردنازخدا.کلیساهاومدارس،
دارند. نیاز مسیحی آموزش منظم برنامههای به امروز
تعلیمگرفتنازکتابمقدسازطریقکالسهایروزهای
یکشنبه،کلیسا،مطالعهکتابمقدسودعاهایشخصیو
خانوادگیبرایداشتنزندگیایکهموردنظرخداباشد،

ضروریاست.
1:18)بهبعد(باآنکهیهوشافاطبسیاربهخدامتعهدبود،
ترتیبازدواجپسرشباعتلیا،دختراخاب،پادشاهشرور
اسرائیلراداد،وبعداتحادینظامیبااوبست.محبوبیت
وقدرتیهوشافاطتوجهاخاِبحیلهگروفرصتطلبرا



سالبعد،یهوشافاطبرایدیدناخاببهسامرهرفتواخابپادشاهبرایاو
وهمراهانشمهمانیبزرگیترتیبدادوتعدادزیادیگاووگوسفندسر
برید.درآنمهمانیاخابازیهوشافاطپادشاهخواستدرحملهبهراموت

جلعادبهاوكمکكند.
یهوشافاطگفت:»هرچهدارممالتوست،قوممنقومتوست.منوقوممدر
اینجنگهمراهتوخواهیمبود.4ولیخواهشمیكنماولباخداوندمشورت

كنی.«
5پساخابپادشاه،چهارصدنفرازانبیایخودرااحضاركردوازایشان

پرسید:»آیابرایتسخیرراموتجلعادبرومیانه؟«
همةآنهایکصداگفتند:»برو،چونخدابهتوپیروزیخواهدبخشید.«

6آنگاهیهوشافاطپرسید:»آیاغیرازاینهانبیدیگریدراینجانیستتانظر
خداوندرابهمابگوید؟«

7اخابجوابداد:»چرا،یکنفربهاسممیكایاپسریملههست،كهمنازاو
نفرتدارم،چونهمیشهبرایمنچیزهایبدپیشگوییمیكند.«

یهوشافاطگفت:»اینطورسخننگویید!«
8پساخابپادشاه،یكیازافراددربارخودراصدازدوبهاوگفت:»بروو

میكایاراهرچهزودتربهاینجابیاور.«

دومتواریخ18 1119

بهخودجلبکرد.ایناتحادسهپیامدویرانگربهدنبال 
داشت:)1(یهوشافاطخشمخدارابرانگیخت)2:19(؛
و تاج وی شد، ملکه عتلیا و مرد یهوشافاط وقتی )2(
تختراتصاحبکردونزدیکبودتمامینسلداودرا
ازبینببرد)10:22(؛)3(عتلیارسومشرارتبارورایج
دراسرائیلراواردیهوداکرد،کهعاقبتبهسقوطقوم

انجامید.
با هستند رهبـری سمت در که ایمانــدارانی وقتی
بیاید پایین میتواند معیارها میکنند، بیایمانانوصلت
وبیداریروحانیکاهشپیداکند.کتابمقدسبارهابه
بابیایمانانوصلتنکنند ایماندارانهشدارمیدهدکه
)2قرنتیان14:6()برایکسباطالعاتدرموردپیوندو

وصلت،نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه37:20(.
3:18ـ5پادشاهانشرور،انبیایخداراکهپیغامهالکت
ونابودیمیآورند،دوستندارند)17:18؛ارمیا13:5(.
ازاینرو،بسیاریازآنهاانبیاییرابهکارمیگرفتندتا
فقطچیزهاییراکهآنهادوستداشتندبشنوند،میگفتند
)اشعیا10:30و11؛ارمیا13:14ـ16؛30،21،16:23ـ36(.
کتابمقدساینمردانراانبیایدروغینمیخواند،زیرا
آنهابزرگیپادشاهرامیستودندوبدونتوجهبهوضعیت

حقیقی،پیروزیراپیشگوییمیکردند.

3:18ـ5اخابشرورازیهوشافاطخواستکهدرجنگ
بهاوکمککند)2:18(.اگرقرارباشدبعدازآنکهخدا
مشورتداد،بهآنبیتوجهیکنیم،جستجوبرایگرفتن
مشورتهیچسودیبهحالمانخواهدداشت.عشقواقعی
بلکه نمیشود، معلوم او باطلبیدنهدایت بهخداصرفًا
زمانیمشخصمیشودکههمینکهخداهدایتداد،آن

رابهکارگیریم.
کنید خشنود را کسی بخواهید شما وقتی  5:18ـ15
میشوید وسوسه دهید، قرار خود تأثیر تحت را او یا
کهدروغبگوییدتاخودراخوبجلوهدهید.400نبی
به را چیزی یعنی کردند، را کار همین درست اخاب
اخابگفتندکهاودوستداشتبشنود.آنهابعدًابهخاطر
خوشحالکردناخابپاداشگرفتند.امامیکایاحقیقت
راگفتودستگیرشد)25:18(.اطاعتازخداهمیشه
اطاعت حقیقت، در نمیکند. حفظ بد عواقب از را ما
شایدعرصهرابرماتنگسازد.امابهتراستموردخشم
انسانقراربگیریمتاموردخشمخدا)متی28:10(.وقتی
بهخاطرصادقبودن،موردتمسخرقرارمیگیرید،بهیاد
داشتهباشیدکهاینامرمیتواندنشانهایازآنباشدکه
شمادرواقعداریدکاریراانجاممیدهیدکهازدیدخدا

درستاست)متی10:5ـ12؛رومیان17:8و35ـ39(.
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فلسطینیهانتوانستنداسحاقراخداداشتاسحاقرابرکتمیداد.فلسطینیهااسحاق
تحتکنترلخوددرآورند،
ازاینروبااوصلحکردند.

پیدایش12:26ـ33

خدااسرائیلیهاآبمیخواستند.اسرائیلیهاموسی موسی، دعای بهواسطه
آبمهیاکرد.

خروج1:17ـ7

شائولوداود
دیگران

داودداشترهبرقدرتمندیمیشد،
حکومت موقعیت امر همین و

شائولراتهدیدمیکرد.

داودظلموستمراتحملکرد
وپادشاهشد.

1سموئیل20ـ27
مزمور13:31؛1:59ـ4

کاهنانشهر
نوب

شائولو
دوآغ

که میکردند فکر دوآغ و شائول
کاهنانبهفرارداودکمککردهاند.

1سموئیل8522کاهنکشتهشدند.

طرقایزابلانبیا کسی نداشت دوست ایزابل
شرارتباراورابهاوخاطرنشانسازد.

1پادشاهان3:18و4انبیایبسیاریکشتهشدند.

اخابوایلیا
ایزابل

ایلیاناگزیربهفرارشدتازندهایلیادرمقابلگناهانآنهامیایستاد.
بماند.

1پادشاهان10:18ـ2:19

میکایااخابمیکایا که میکرد فکر اخاب
بهجایپیشگوییازطرفخدا،بلوا

بهپامیکند.

2تواریخ12:18ـ26میکایارابهزندانانداختند.

یکیازالیشع
پادشاهان
اسرائیل

پادشاهفکرمیکردکهالیشعباعث
قحطیشدهاست.

خود قتل تهدید به الیشع
اعتنـایینکردوپایانقحطی

راپیشــگوییکرد.

2پادشاهان31:6

حنانیازآسابهخاطراتکابهکمکآساحنانی
سوریهبهجایکمکخدا،انتقادکرد.

2تواریخ7:16ـ10حنانیرابهزندانانداختند.

زکریامردمیهودارابهخاطرهتکیوآشزکریا
حرمتکالمخدا،نکوهشکرد.

2تواریخ20:24ـ22زکریابهقتلرسید.

راههاییهویاقیماوریا بهخاطر را یهویاقیم اوریا
شرارتآمیزشنکوهشکرد.

ارمیا20:26ـ23اوریاباشمشیرکشتهشد.

دربارهصدقیاارمیا ارمیا پیشگویی بهخاطر
سقوطاورشلیم،صدقیافکرمیکرد

کهاوخائناست.

و انداختند زندان به را ارمیا
بعدروانهسیاهچالکردند.

ارمیا1:37ـ13:38

شدرک،
میشکو

عبدنغو

اینسهمردنمیخواستندبهجزخدانبوکدنصر
درمقابلکسیسجدهکنند.

آنهارابهکورهآتشانداختند،
معجزهآسایی بهطرز خدا اما

آنهارانجاتداد.

دانیال3

سراندانیال
کشور

شیراندانیالدعامیکرد. چاه به را دانیال
بهطرز خدا اما انداختند،
معجزهآساییاورانجاتداد.

دانیال6
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کهشیطانایوب کند ثابت میخواست شیطان
دردورنج،شخصرامجبورمیکند

کهخداراترککند.

و ماند وفادار خدا به ایوب
شفایافت.

ایوب8:1ـ13؛3:2ـ8

یحیای
تعمیددهنده

هیرودیس
وهیرودیا

هیرودیس زناکاری گناه یحیی
پادشاهراتوبیخکرد.

جدا تن از را یحیی سر
کردند.

متی3:14ـ13

رهبرانعیسی
مذهبی

عیسیانگیزههایگناهآلودآنهارا
برمالمیکرد.

عیسیمصلوبشد،امادوباره
زندهشدتاحاکمیتخودرا
برتمامیشرارتنشاندهد.

مرقس1:7ـ16؛
لوقا63:22ـ7:24

پطرسو
یوحنا

رهبران
مذهبی

میکردند موعظه یوحنا و پطرس
کهعیسیپسرخداوتنهاراهنجات

است.

آنهارابهزندانانداختند،اما
بعدازآنجارهایییافتند.

اعمال1:4ـ31

رهبراناستیفان
مذهبی

در را آنها بودن گناهکار استیفان
مصلوبکردنعیسیبرمالکرد.

اعمال6و7استیفانسنگسارشد.

پولسوکلیسا
دیگران

مسیحیاناعالممیکردندکهعیسی
همانمسیحموعوداست.

زندان، مرگ، با ایمانداران
شکنجه،تبعیدروبهروشدند.

اعمال1:8ـ3؛1:9ـ9

هیرودیسیعقوب
اغریپاس

اول

اعمال1:12و2یعقوببهقتلرسید.خشنودکردنرهبرانیهود.

هیرودیسپطرس
اغریپاس

اول

اعمال3:12ـ17پطرسرابهزندانانداختند.خشنودکردنرهبرانیهود.

یهودیان،پولس
مقامات
شهری

پولسدربارهعیسیموعظهکردو
کسانیراکهبافریبدیگرانپول

درمیآورند،توبیخنمود.

به را او شد؛ سنگسار پولس
زندانانداختند.

اعمال19:14؛16:16

عبرانیان23:13تیموتائوسرابهزندانانداختند.نامعلومنامعلومتیموتائوس

احتمااًلیوحنا
رومیان

یوحنادربارهعیسیبادیگرانسخن
میگفت.

یوحنارابهجزیرهدورافتادهای
تبعیدکردند.

مکاشفه9:1

میکایا،مانندهزارانایماندارقبلوبعدازخود،بهخاطرایمانشستمدید.جدولباالنشانمیدهدکهافرادازطبقاتمختلفو
بهروشهایمتفاوتستممیرانند.بعضیوقتهاخداماراازستمحفظمیکندوبعضیاوقاتنیزحفظنمیکند.اماتاوقتیکه
مابهخداوفقطخداوفاداربمانیم،بایدانتظارظلموستمراداشتهباشیم)همچنیننگاهکنیدبهلوقا22:6؛2قرنتیان4:6ـ10؛
2تیموتائوس9:2ـ12؛مکاشفه10:2(.ازطرفیبهنظرمیرسدکهخدابرایکسانیکهمتحملچنینستمهاییمیشوند،پاداش

مخصوصیدارد)مکاشفه9:6ـ11؛4:20(.



لباسهای با سامره شهر دروازة نزدیک خرمنگاه میدان در پادشاه دو 9هر
شاهانهبرتختهایسلطنتیخودنشستهبودندوتمامانبیاءدرحضورایشان
پیشگوییمیكردند.10یكیازاینانبیابهنامصدقیا،پسركنعنه،كهشاخهای
این با كه میفرماید »خداوند گفت: بود، كرده درست خود برای آهنی
شاخها،سوریهاراتارومارخواهیكرد!«11سایرانبیانیزبااوهمصداشده،
گفتند:»بهراموتجلعادحملهكن،چونخداوندتوراپیروزخواهدكرد.«

12قاصدیكهبدنبالمیكایارفتهبود،بهاوگفت:»تمامانبیاپیشگوییمیكنند
كهپادشاهپیروزخواهدشد،پستونیزچنینپیشگوییكن.«

13ولیمیكایابهاوگفت:»بهخداوندزندهقسم،هرچهخدایمنبفرماید،
همانراخواهمگفت.«

14وقتیمیكایابحضورپادشاهرسید،اخابازاوپرسید:»ایمیكایا،آیابه
راموتجلعادحملهكنمیانه؟«

میكایاجوابداد:»البته!چراحملهنكنی!حتمًاپیروزخواهیشد!«
15پادشاهبهاوگفت:»چندمرتبهتوراقسمبدهمكههرچهخداوندمیگوید،

همانرابهمنبگویی؟«
16آنگاهمیكایابهاوگفت:»تمامقوماسرائیلرادیدمكهمثلگوسفندان
بیشبان،رویتپههاسرگردانند.خداوندفرمود:اینهاصاحبندارند.بهایشان

بگوبهخانههایخودبرگردند.«
17اخاببهیهوشافاطگفت:»بهتونگفتم؟منهرگزحرفخوباززبان

اینمردنشنیدهام!«
18بعدمیكایاگفت:»بهاینپیغامخداوندنیزگوشدهید!خداوندرادیدم
كهبرتختخودنشستهبودوفرشتگاندرطرفراستوچپاوایستاده
بودند.19آنوقتخداوندفرمود:چهكسیمیتوانداخابرافریبدهدتابه
راموتجلعادحملهكندوهمانجاكشتهشود؟هریکازفرشتگاننظریداد.
20سرانجامروحیجلوآمدوبهخداوندگفت:مناینكاررامیكنم!خداوند
پرسید:چگونه؟21روحگفت:منسخناندروغدردهانانبیاءمیگذارمو
اخابراگمراهمیكنم.خداوندفرمود:تومیتوانیاورافریبدهی،پس

برووچنینكن!«
22آنگاهمیكایاینبیگفت:»خداوندروحگمراهكنندهدردهانانبیایتو

13:18
اعد18:22ـ35،20

13:18
اعد18:22ـ35،20

16:18
اعد17:27
حز5:34ـ8
متی36:9

16:18
اعد17:27
حز5:34ـ8
متی36:9

18:18
اش1:6ـ5

دان9:7و10

18:18
اش1:6ـ5

دان9:7و10
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دروغین  انبیای این گمراهکننده تأثیر از خدا  22:18
برایمجازاتاخاباستفادهکرد.اینانبیاکهازطرف
اخابحمایتمیشدند،اورادرگناهشگرفتارکردند.
چوناوبهجایگوشدادنبهخدابهآنهاگوشکرد،

درجنگکشتهشد.روحگمراهکنندهتصویریاستاز
روشکلیزندگیآنانبیا؛آنهافقطچیزیرابهپادشاه
میگفتندکهاودوستداشتبشنود،نهچیزیراکهاو

نیازداشت.



گذاشتهتابهتودروغبگویند.ولیحقیقتامرایناستكهخداوندمیخواهد
توراگرفتارمصیبتسازد.«

23باشنیدناینجمله،صدقیاپسركنعنه،جلورفتویکسیلیمحكمبه
صورتمیكایازدوگفت:»روحخداوندكیمراترکكردهوبسویتو

آمدهوباتوسخنگفتهاست؟«
24میكایابهاوگفت:»آنروزكهدراتاقتمخفیشوی،جواباینسؤال

راخواهییافت!«
25آنگاهاخابپادشاهدستورداد:»میكایارابگیریدوپیشآمون،فرماندار
شهروبهنزدیوآش،پسرمببرید.26وازقولمنبهایشانبگوییدكهمیكایارا
بهزندانبیاندازندوجزآبونانچیزیبهاوندهندتامنپیروزبرگردم.«
27میكایابهاوگفت:»اگرتوزندهبرگشتی،معلوممیشودمنهرچهبهتو
گفتم،ازجانبخداوندنبودهاست.«سپسروبهحاضرانكردوگفت:»همة

شماشاهدباشیدكهمنبهپادشاهچهگفتم!«

اخابدرجنگکشتهمیشود
28باوجوداینهشدارها،اخابپادشاهاسرائیلویهوشافاطپادشاهیهودابه
لباس »تو گفت: یهوشافاط به 29اخاب كردند. لشكركشی جلعاد راموت
شاهانةخودرابپوش،ولیمنلباسدیگریمیپوشمتاكسیمرانشناسد.«

پساخاببالباسمبدلبهمیدانجنگرفت.
30پادشاهسوریهبهفرماندهانعرابههایخوددستوردادهبودكهبهدیگران
زیادتوجهنكنند،بلكهفقطباخوداخاببجنگند.31پسوقتیآنهایهوشافاط
رادرلباسشاهانهدیدندگمانكردندكهاوهماناخاب،پادشاهاسرائیلاست

25:18
2توا8:18؛8:34

25:18
2توا8:18؛8:34

26:18
2توا10:16

26:18
2توا10:16

27:18
میکا2:1
27:18

میکا2:1

31:18
2توا14:13و15

31:18
2توا14:13و15
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به  که شد شروع زمانی یهوشافاط مشکالت  31:18
متوجه بهناگاه او کرد. کمک شرور، پادشاه اخاب،
اخاب با را او که قرارگرفته سربازانی شدکههدف
بود، او سزاوار کاماًل سرنوشتی چنین گرفتهاند. اشتباه
هم خدا کرد، بلند خدا بسوی کمک فریاد چون اما
و میکنیم گناه ما وقتی داد. نجات را او معجزهآسا
وسوسه شاید میآید، آن پی در اجتنابناپذیر عواقب
بشویمکهدرمقابلآنهاسرتسلیمفرودبیاوریم.شاید
داشتهام رادوست اینطورفکرکنیمکه»چونگناه
نیزبپذیرم.«در بایدعواقبشرا ومرتکبآنشدهام،
سرمان که باشیم بالیی مستحق ما شاید که حال عین
میآید،اماایندلیلنمیشودکهازطلبیدنکمکخدا
اجتنابکنیم.اگریهوشافاطدستازتالشمیکشید،
شایدکشتهمیشد.گناهتانهرچقدرهمبزرگباشد،

بازمیتوانیدبهخدامتوسلشوید.

جنگباسوریه
پادشـــاه یهوشافـــاط
یهودا،بااخابپادشاه
شـروراسرائـیلپیمان
اتحــادبســت.آنهابا
همتصمیمگرفتندکه
بهراموتجلعادحمله
را سوریها و کنند
کهشهررابهتصرف
درآوردهبودند،تارو
مارکنند.امایهوشافاط
یـک از میخواســت
نبیمشـورتبگـیرد.
انبیایاخـابپیروزی
کردند؛ پیشگویی را
را میکایاشکست اما
پیشــگوییکــرد.دو
پادشاهشکستخوردند

واخابکشتهشد.

دریای
مرده

دریایمدیترانه

روداردن

دریای
جلیل

سامره

حکومتشمالـی)اسرائیل(

یهـودا

اورشلیم

راموتجلعاد

سوریه



وبرگشتندتابهاوحملهكنند.امایهوشافاطبسویخداوندفریادبرآوردتا
اورانجاتدهد.خداوندهمسربازانرامتوجةاشتباهخودشاننمودوآنها
ازاودورشدند،32زیرابهمحضاینكهفهمیدنداوپادشاهاسرائیلنیست،از
تعقیبویدستبرداشتند.33اماتیریكیازسربازانبطورتصادفیازمیان
شكافزرةاخاب،بهاواصابتكرد.اخاببهعرابهرانخودگفت:»عرابهرا

برگردانومراازمیدانجنگبیرونببر،چونسختمجروحشدهام.«
34جنگبهاوجشدتخودرسیدهبودواخابنیمهجانبهكمکعرابهران

خود،روبهسوریهادرعرابةخودایستادهبود.سرانجامهنگامغروبجان
سپرد.

یکنبییهوشافاطراسرزنشمیکند

اورشلیم19 در بهكاخخود بسالمت یهودا پادشاه یهوشافاط، وقتی
برگشت،2ییهوینبی)پسرحنانی(بهسراغاورفتوگفت:»آیا
كمکبهبدكارانودوستیبادشمنانخداوندكاردرستیاست؟بدلیلكاری
نیز 3البتهكارهایخوبی قرارگرفتهای. كهكردهای،موردغضبخداوند
انجامدادهای؛توبتهایشرمآوراشیرهراازاینسرزمینبرانداختیوسعی

كردهایازخداپیرویكنی.«

یهوشافاطقضاتتعیینمیکند
4یهوشافاطمدتیدراورشلیمماند.سپسباردیگرازبئرشبعتاكوهستانافرایم
بهمیانقومخودرفتوآنانرابسویخداوند،خدایاجدادشانبرگرداند.5او
درتمامشهرهایحصارداریهوداقضاتگماشت6وبهآنهاچنیندستورداد:
»مواظبرفتارخودباشید،چونشماازجانبخداوندقاضیتعیینشدهاید،
نهازجانبانسان.موقعداوریوصدورحكم،خداوندباشماخواهدبود.7از
خداوندبترسیدوكارتانرادرستانجامدهید،زیرابیانصافیوطرفداریو

رشوهگرفتندركارخداوند،خدایمانیست.«

2:19
1پاد1:16

2توا1:18و3؛34:20؛
18:24

2:19
1پاد1:16

2توا1:18و3؛34:20؛
18:24

3:19
2توا14،12:12؛6:17

3:19
2توا14،12:12؛6:17

4:19
تث18:16ـ20

4:19
تث18:16ـ20

6:19
الو15:19
تث17:1

6:19
الو15:19
تث17:1

7:19
پیدا25:18

تث18،7:10؛4:32

7:19
پیدا25:18

تث18،7:10؛4:32
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33:18میکایامرگاخابپادشاهراپیشگوییکردهبود 
)27،16:18(،ازاینرواخابتغییرقیافهدادتادشمنرا
فریبدهد.اماتیریکیازسربازانسوریبهطورتصادفی
ارادهخدا اوراکشت. اوگذشتو میانشکافزره از
علیرغموسایلدفاعیایکهمردممیکوشندبرایجلوگیری
ازانجامآنبهوجودآورند،اجرامیشود.خدامیتوانداز
هرچیزی،حتیازیکاشتباهبرایعملیکردنارادهاش
استفادهکند.اینواقعیتمژدهایاستبرایپیروانخدا،
زیرامیتوانیممطمئنباشیمکهخدابدونتوجهبهاوضاعو

شرایط،نقشههـایشرااجراووعدههـایشراعملیمیسازد.
مـردم داوری و اداره برای یهوشافــاط  5:19ـ10
ایشان به اما برعهدهعدهایگذاشت، مسؤولیتهاییرا
هشداردادکهدرقبالمعیارهاییکهدرداوریدیگران
توصیه هستند. پاسخگو خدا مقابل در میبرند، بهکار
یهوشافاطبرایهمهرهبرانمفیداست:)1(بهخدااجازه
بدهیدتابهشماکمککندعادلباشید)6:19(؛)2(منصف
باشید)7:19(؛)3(صادقباشید)9:19(؛)4(فقطازروی

ترسازخداعملکنیدنهترسازمردم)9:19(.



8یهوشافاطدراورشلیمازالویانوكاهنانوسرانطایفههانیزقضاتیتعیین
كرد.9دستوراتیكهاوبهآنهادادچنینبود:»شمابایدهمیشهباخداترسی
وباصداقترفتاركنید.10هرگاهقضاتشهرهایدیگرقضیهایرابهشما
ارجاعكنند،خواهقضیهایمربوطبهقتلباشدیاتخلفازاحكاموقوانین،
شمامؤظفهستیدایشانرادرتشخیصجرمكمکنماییدتاحكمرادرست
افروختهخواهدشد.پس آنها برشماو نهخشمخداوند اگر صادركنند،
طوریرفتاركنیدكهقصوریازشماسرنزند.11امریا،كاهناعظم،باالترین
مرجعدرموردمسایلمذهبیوزبدیا)پسراسماعیل(،استانداریهودا،باالترین
مرجعدرامورمملكتیخواهندبودوالویاننیزهمراهشماخدمتخواهند
كرد.وظایفخودراانجامدهیدوازكسینترسید.خداوندپشتیبانكسانی

استكهبهراستیعملمیكنند.«

یهوشافاطموآبیهاوعمونیهاراشکستمیدهد

پسازچندی،قشونموآبوعمونبهاتفاقمعونیهابرایجنگ20
بایهوشافاط،پادشاهیهودابسیجشدند.2بهیهوشافاطخبررسیدكه
سپاهیبزرگازآنسویدریایمرده،ازادومبهجنگاومیآیندوبهحصون
تاماررسیدهاند.)حصونتامارهمان»عینجدی«است.(3یهوشافاطازاین
خبربسیارترسیدوازخداوندكمکخواست.سپسدستوردادتماممردم
یهوداروزهبگیرند.4مردمازسراسریهودابهاورشلیمآمدندتادعاكرده،از
خداوندكمکبخواهند.5وقتیهمهدرحیاطتازةخانةخداوندجمعشدند،

یهوشافاطدرمیانآنهاایستادوچنیندعاكرد:
6»ایخداوند،خدایاجدادما،یگانهخدایآسمانها،فرمانروایتمامممالک
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11:19
توا20:28
2توا8:19

11:19
توا20:28
2توا8:19

2:20
پیدا7:14

2:20
پیدا7:14

3:20
1سمو6:7
2توا3:19
عز21:8

3:20
1سمو6:7
2توا3:19
عز21:8

6:20
تث39:4

1توا11:29

6:20
تث39:4

1توا11:29

دومتواریخ20،19 1125

به  تا تعیینکرد یهوشافاطکاهنانوالویانرا 8:19
از بعضی در کنند. مدنیکمک قوانین بر نظارت کار
اجتماعاتامروز،ایناعتقادرایجاستکهمسیحیاننباید
درسیاستیااموردولتیدخالتکنند.اماواضحاست
ازرویترس استکههمیشه بهترینرهبرکسی که
ازخداعملکند.ازرویهمیناصل،موسیمردانیرا
تادرکار برگزید بودند ایمان،وصادق با کهالیق،
قضاوتدرموردنزاعهاییکهبینمردمدرمیگرفت،به
اوکمککنند)خروج21:18(.رهبرانکارآمدکاری
راکهبرعهدهدارند،بهخوبیانجاممیدهند؛رهبراِنبا
ایمانمیکوشندکاریراکهبرعهدهدارندبهطریقخدا
ودرچارچوببرنامهزمانیاوانجامدهند.آنهامواظب
هستندکهحکمتخدارابهرهبرانآیندهانتقالدهندو

معیارهایاورادرکلجامعهپیادهکنند.

3:20وقتیقومبامصیبتروبهروشدند،یهوشافاطاز
با رابطهخود مورد در بهطورجدی ایشانخواستکه
خدافکرکنندوبرایمدتیروزهبگیرند.آنهاباکناره
گرفتنازجریانعادیزندگییعنیتهیهوخوردنغذا،
توانستندوقتبیشتریراوقفتفکردربارهگناهانشان
ودعابهحضورخداکنندوازاویاریبطلبند.گرسنگی
شدیدصبرآنهاراتقویتکردوضعفووابستگیآنها
بهخدارابهایشانیادآورینمود.امروزهنیزوقتیدر
مواقعخاصدرصددیافتنارادهخداهستیم،روزهگرفتن

بسیارمفیداست.
6:20دعاییهوشافاطچندجزءجالبداشت:)1(او
اوضاعوشرایطرابهخداسپردباعلمبهاینکهفقطخدا
میتواندقومرانجاتدهد.)2(اودرپیکمکخدابود
زیراقوماوقومخدابودند.)3(اوبرحاکمیتخدابر



بتوانددربرابرتوبایستد؟7تو دنیا،توقدرتمندوعظیمهستی.كیستكه
خدایماهستی.هنگامورودقوماسرائیلبهاینسرزمین،تواقوامبتپرست
راازاینجابیرونراندیواینسرزمینراتابهابدبهفرزنداندوستخود
ابراهیمبخشیدی.8قومتودراینجاساكنشدندواینعبادتگاهرابرایتو
ساختند9تادرچنینمواقعیكهبالیجنگومرضوقحطیدامنگیرآنان
میشود،دراینخانهدرحضورتبایستند)زیراكهتودراینجاحضورداری(،
وبراینجاتخودبهدرگاهتودعاكنندوتودعایایشانرااجابتفرموده،

آنانرانجاتدهی.
10»حالمالحظهفرماكهسپاهیانعمونوموآبوادومچهمیكنند!توبه
اجدادماكهازمصربیرونآمدند،اجازهندادیبهاینممالکحملهكنند.
پسسرزمینشانرادورزدندوآنهاراازبیننبردند.11ببیناكنونپاداشما
راچگونهمیدهند!آمدهاندتاماراازسرزمینیكهتوآنرابهمابخشیدهای،
بیرونكنند.12ایخدایما،آیاتوآنهارامجازاتنخواهیكرد؟مابرای
مقابلهبااینسپاهبزرگقدرتینداریم.كاریازدستمابرنمیآید،جزاینكه

منتظركمکتوباشیم.«
13تماممردانیهودابازنانوفرزندانخودآمده،درحضورخداوندایستاده
بودند.14آنگاهروحخداوندبریكیازمردانیكهدرآنجاایستادهبود،نازل
شد.ناماینمردیحزئیلبود.)یحزئیلپسرزكریا،زكریاپسربنایا،بنایاپسر

یعیئیلویعیئیلپسرمتنیایالویازطایفةآسافبود.(
من به پادشاه، یهوشافاط ای اورشلیم، و یهودا مردم »ای 15یحزئیلگفت:
گوشدهید!خداوندمیفرماید:نترسید!ازاینسپاهنیرومنددشمنوحشت
نكنید!زیراشمانمیجنگید،بلكهمنبجایشماباآنهامیجنگم.16فردابرای
در دامنههایصیص، از كه دید خواهید را آنها شما بروید. آنها با مقابله
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وضعموجوداذعانداشت.)4(اوشکوهوعظمتخدا 
او )5( یافت. تسلی او وعدههای از و کرد ستایش را
اعترافکردکهبرایرهاییکاماًلبهخدامتکیاست
نهبهخودش.برایاینکهامروزرهبریموردپسندخدا
باشید،ازالگوییهوشافاطپیرویکنید:بهجایمتمرکز

شدنبرخود،کاماًلبرخدامتمرکزشوید.
15:20همینکهدشمنبریهوداحملهورشد،خدااز
طریقیَحزئیلسخنگفت:»نترسید!زیراشمانمیجنگید،
باسپاه ما آنهامیجنگم.«شاید با بهجایشما بلکهمن
دشمننجنگیم،اماهرروزباوسوسه،فشار،و»ارواحشریر
)12:6 )افسسیان میکنند،« زندگی ارواح دنیای در که
طغیان علیهخدا میخواهند ما از ارواحیکه میجنگیم،

کنیم.ماایماندارانبایدبهخاطرداشتهباشیمکهروحخدا
رادرخودداریم.اگروقتیبامبارزههایروحانیمواجه
ماجنگ برای کنیم،خدا ازخداطلبکمک میشویم

خواهدکرد.وخداهمیشهپیروزاست.
ماچطـوربهخـدااجـازهمیدهـیمکهبرایمابجنـگد؟
)1(پذیرفتناینحقیقتکهجنگازآنخدااستنهاز
آنما؛)2(قبولمحدودیتهایانسانیواجازهدادنبه
خداکهازطریقترسهاوضعفهایما،قوتوقدرت
که امر این بر داشتن یقین )3( گیرد؛ بهکار را خود
جنگمابرایخدااست،نهبرایتمایالتخودخواهانه
مبارزاتروحانی در طلبیدنکمکخدا )4( خویشتن؛

روزانهخود.



انتهایدرهایدربیابانیروئیلباالمیآیند.17اماایمردمیهوداواورشلیم
الزمنیستشماباآنهابجنگید.فقطبایستیدومنتظرباشید؛آنگاهخواهیددید
خداوندچگونهشمارانجاتمیدهد.نترسیدوروحیةخودرانبازید.بهمقابله

بادشمنبروید،زیراخداوندباشماست.«
18یهوشافاطپادشاهوتماممردمیهوداواورشلیمكهدرآنجاایستادهبودنددر
حضورخداوندبهخاکافتادندواوراسجدهكردند.19سپسالویهایطوایف
قهاتوقورحبلندشدندوباصدایبلنددروصفخداوند،خدایاسرائیل

سرودخواندند.
20صبحزودروزبعد،سپاهیهودابهبیابانتقوعرهسپارشد.دراینضمنیهوشافاط

ایستادوگفت:»ایمردمیهوداواورشلیمگوشكنید:بهخداوند،خدایخود
ایمانداشتهباشیدتاپیروزشوید.سخنانانبیایاوراباوركنیدتاموفقشوید.«

دادكهدستةسرایندگانی قوم،دستور باسران ازمشورت بعد 21یهوشافاط
آراستهبهجامههایمقدستشكیلگرددوپیشاپیشسپاهبرودودروصف
او خداوندبسرایدوبگوید:»خداوندراحمدوستایشكنید،زیرامحبت
ابدیاست.«22همینكهایشانمشغولسراییدنوحمدگفتنشدند،خداوند
سپاهیانموآبوعمونوادومرابهجانهمانداخت.23سپاهیانعمونو
و عمونیها آن از بعد كشتند. را همه و برخاستند ادوم سپاه بضد موآب
بیابان دیدهبانی برج به یهودا 24وقتیسربازان افتادند. بهجانهم موآبیها
رسیدند،دیدنداجساددشمنانتاجاییكهچشمكارمیكردبرزمینافتادهو
همهازبینرفتهبودند.25یهوشافاطوسربازانشبهسراغجنازههارفتندوپول
ولباسوجواهراتفراوانیافتند.غنیمتبقدریزیادبودكهجمعآوریآن
سهروزطولكشید.26روزچهارمدر»درةبركت«)كههمانروزایناسمرا
برآندرهگذاشتندوتابهامروزهمبههمانناممعروفاست(،جمعشدند

وخداوندرابرایبركاتشستایشكردند.
27سپسسپاهیانیهوداباخوشحالیتمامازاینكهخداوندایشانراازچنگ
بازگشتند. اورشلیم به پیروزمندانه یهوشافاط بدنبال بود داده نجات دشمن
28آنهاباصدایعودوبربطوشیپوربهاورشلیمآمدندوبهخانةخداوندرفتند.
29وقتیقومهایهمسایهشنیدندكهخداوندبادشمناناسرائیلجنگیدهاست،
ترسخداآنهارافراگرفت.30درسرزمینیهوشافاطصلحبرقرارشد،زیرا

خدایشبهاوآسایشبخشیدهبود.

خالصهسلطنتیهوشافاط
31یهوشافاطدرسنسیوپنجسالگیپادشاهیهوداشدوبیستوپنجسالدر
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اورشلیمسلطنتكرد.مادرشعزوبهنامداشتودخترشلحیبود.32اومثل
پدرشآسا،مطابقمیلخداوندعملمیكرد.33ولیبااینهمه،بتخانههارا
كهبرباالیتپههابود،خرابنكردوقومهنوزباتمامدلوجانبهسوی

خدایاجدادخودبازگشتنكردهبودند.
34شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیهوشافاط،ازاولتاآخر،دركتاب
»تاریخییهوپسرحنانی«كهجزو»كتابتاریخپادشاهاناسرائیل«است،

یافتمیشود.
35یهوشافاط،پادشاهیهودادرروزهایآخرعمرشبااخزیا،پادشاهاسرائیل
كهبسیارشروربودپیمانبست.36آنهادرعصیونجابركشتیهایبزرگ
تجاریساختند.37آنگاهالعازار)پسردوداواهویمریشاتی(برضدیهوشافاط
خداوند شدی، متحد پادشاه اخزیای با تو »چون گفت: و كرد پیشگویی
زحماتتورابربادخواهدداد.«پسآنكشتیهاشكستهشدندوهرگزبه

سفرتجارینرفتند.

یهورامبریهوداسلطنتمیکند

وقتییهوشافاطدرگذشت،اورادرآرامگاهسلطنتیدراورشلیم21
بهخاکسپردندوپسرشیهورامپادشاهیهوداشد.2برادراناو،
یعنیسایرپسرانیهوشافاط،اینهابودند:عزریا،یحیئیل،زكریا،عزریاهو،
میكائیلوشفطیا.3و4پدرشانبههریکازآنهاهدایاییگرانبهاازقبیلنقره
وطالوجواهراتونیزشهرهایحصارداردریهودابخشیدهبود.اماسلطنت
رابهیهورامدادچونپسرارشدشبود.ولییهوراموقتیزماماموررابدست
گرفتوبراوضاعمسلطشد،تمامبرادرانخودوعدةزیادیازبزرگان
هشت و شد پادشاه سالگی دو و سی سن در 5یهورام كشت. را اسرائیل
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بتخانههای  یهوشافاط که میگوید آیه این  33:20
3:19 و 6:17 که حالی در نکرد، نابود را فسادانگیز
میگویدکهاوآنهاراازبینبرد.یهوشافاطبیشتربتهای
بعلواشیرهرانابودکرد،امادرریشهکنکردنرسوم

فاسدمذهبیدربتخانههایباالیتپههاناموفقبود.
37:20وقتییهوشافاطنیروهایشرابهاخزیا،پادشاه
شرورملحقکرد،بامصیبتمواجهشد.اوازپیماناتحاد
اتحاد پیمان از یا )28:18ـ34( اخاب با مصیبتبارش
این نگرفت. عبرت درس )2:16ـ9( سوریه با پدرش
از یکی زیرا بود، استوار نابرابر شالودهای بر همکاری
طرفینخداراخدمتمیکردودیگریبتهارامیپرستید.
وقتیماواردشراکتبابیایمانانمیشویم،درواقعبه
آنها با ما اساسزندگی زیرا استقبالمصیبتمیرویم،

متفاوتاست)2قرنتیان14:6ـ18(.یکیخداراخدمت
میکنددرحالیکهدیگریاقتدارخداراقبولندارد.آن
روبهرو وسوسه این با حتمًا میکند راخدمت خدا که
میشودکهمعیارهایشراهمسطحمعیارهایشریکخود

سازد.وقوعاینامربهمصیبتروحانیمیانجامد.
پیشازآنکهواردشراکتباکسیشوید،ازخودبپرسید:
)1(انگیزهمنازاینشراکتچیست؟)2(اینشراکت
این آیا )3( میدارد؟ بر راه سر از را مشکالتی چه
شراکتبهترینراهحلاست،یاراهحلفوریمشکلمن
است؟)4(آیادعاکردهامیاازدیگرانخواستهامکهدعا
کنندتاخدامراهدایتکند؟)5(آیامنوشریکمبرای
اهدافیکسانیعملمیکنیم؟یابهمنظورانجامارادهخدا

حاضرمبهمالکمتریازایندنیاقناعتکنم؟



سالدراورشلیمسلطنتكرد،6دختراخابزناوبودواوماننداخابو
سایرپادشاهاناسرائیلنسبتبهخداوندگناهمیورزید.7اماخداوندنخواست
دودمانسلطنتداودرابراندازد،زیراباداودعهدبستهبودكههمیشهیكی

ازپسرانشپادشاهباشد.
8دردورةسلطنتیهورام،مردمادومازفرمانیهوداسرپیچیكردندوپادشاهی
برایخودتعییننمودند.9یهوراموفرماندهانسپاهاوباتمامعرابههایجنگیعازم
ادومشدند.اماادومیهاآنهارامحاصرهكردندویهورامشبانهازدستادومیها

گریخت.10بهاینترتیبادومتابهامروزاستقاللخودراحفظكردهاست.
دراینهنگاماهالیشهرلبنهنیزشورشنمودند،زیرایهورامازخداوند،خدای
اجدادشبرگشتهبود.11اوهمچنینبربلندیهاییهودابتخانههاساختواهالی

اورشلیمرابهبتپرستیكشاندوباعثشدمردمیهوداازخدادورشوند.
12یهورامنامهایازایلیاینبیبااینمضموندریافتكرد:»خداوند،خدای
جدتوداود،میفرمایدكهچونمثلپدرتیهوشافاطومانندآسایپادشاه
رفتارنكردی،13بلكهمثلپادشاهاناسرائیلشروربودهایومانندزماناخاب
پادشاه،مردمیهوداواورشلیمرابهبتپرستیكشاندهای،وچونبرادرانترا
كهازخودتبهتربودندبهقتلرساندی،14پسخداوندبالیسختیدامنگیر
قومتووزنانوفرزندانتخواهدكرد؛وتوهرچهداریازدستخواهی
داد.15خودتنیزبهمرضرودهایسختیمبتالخواهیشدواینمرضآنقدر

طولخواهدكشیدتارودههایتازبینبرود.«
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از یکی عتلیا، با یهودا، جدید پادشاه یهورام،  6:21
مادر او کرد. ازدواج اسرائیل، پادشاه اخاب، دختران
پادشاهبعدییهودا،یعنیاخزیاشد)2:22(.مادرعتلیا،
ایزابلبود،یعنیشرورترینزنیکهاسرائیلبهخوددیده
باسقوطیهودا، باعتلیامساویبود بود.ازدواجیهورام
بهیهوداآورد زیراعتلیاتأثیراتشرارتبارمادرشرا
وباعثشدکهمردمخدارافراموشکنندوبهپرستش

بعلروآورند)3:22(.
همیشه داود پسران از یکی که داد وعده خدا  7:21
اسارت به قوم وقتی 8:7ـ16(. )2سموئیل باشد پادشاه
بردهشدند،اینوعدهچهشد؟وعدهخدادوبخشداشت:
)1(ازنظردنیوی،تازمانیکهواقعًاسلطنتدریهودا
ادامهداشت،یکیازپسرانداودپادشاهبود.امااینبخش
ازوعدهمشروطبودبراطاعتاینپادشاهانازخدا.اگر
آنهانااطاعتیمیکردند،خدامقیدنبودکهسلسلهدنیوی
داودرابرقرارنگاهدارد.)2(ازنظرروحانی،اینوعدهبا
آمدنعیسی،مسیحموعودویکیازپسرانداود،تحقق

کاملخواهدیافت،چراکهاوتابهابدبرتختسلطنت
داودخواهدنشست.

8:21ـ11مشخصهسلطنتیهورامگناهوخشونتبود.
اوبازنیازدواجکردکهبتپرستبود؛اوششبرادرش
راکشت؛اوبتپرستیرانهتنهامجازکرد،بلکهآنرا
رواجنیزداد.باوجوداین،اودرجنگیادراثرخیانت
در طوالنی و دردناک مرضی اثر در بلکه نشد، کشته
فوری مجازاتخدا اینکه )18:21و19(.صرف گذشت
یاچشمگیرنیست،اینبدانمعنانمیباشدکهخدانسبت
احکامخدا به نمیتوانیم ما است. بیاعتنا ما گناهان به
بیتوجهباشیموفکرکنیمکهازعواقبگناهانماندر
امانهستیم.طغیانعلیهخدادرمانیاراهچارهندارد،مگر

اینکهشخصرابطهخودراباخدااصالحکند.
12:21درکتابتواریخفقطدراینجاازایلیانامبرده
میشود،امادراولپادشاهان1:17تادومپادشاهان11:2
میشود. یافت بزرگ نبی این درباره بیشتری مطالب
تاریخچهزندگیایلیادراولپادشاهان18موجوداست.



16بنابراینخداوندفلسطینیهاوعربهاییراكههمسایةحبشیهابودندبرضد
یهورامبرانگیخت.17آنهابهیهوداحملهكرده،آنراگرفتندوتماماموال
پسر فقط بردند. باخود برداشته، را یهورام زنان و پسران و سلطنتی كاخ

كوچکاواخزیاجانسالمبدربرد.
18پسازآن،خداوندیهورامرابهیکمرضعالجناپذیررودهایمبتالكرد.
19بهمرورزمان،بعدازدوسال،رودههایشبیرونآمدواوبادردیجانكاه
مرد.قومشمراسممخصوصدفنپادشاهانرابرایاوانجامندادند.20یهورام
سیودوسالداشتكهپادشاهشدوهشتسالدراورشلیمسلطنتكردو
هنگامیكهمرد،كسیبرایشعزانگرفت.یهورامدراورشلیمدفنشد،اما

نهدرآرامگاهسلطنتی.

اخزیابریهوداسلطنتمیکند

خود22 پادشاهی به را یهورام كوچک پسر اخزیا، اورشلیم اهالی
حمله یهودا به عربها همراه كه مهاجمانی زیرا كردند، انتخاب
بودكه بیستودوساله 2اخزیا بودند. اوراكشته كردند،پسرانبزرگ
نام عتلیا مادرش اورشلیمسلطنتكرد. فقطیکسالدر پادشاهشد،ولی
داشتونوةعمریبود.3اونیزمانندخانداناخابنسبتبهخداوندگناه
ورزید،زیرامادرشاورابهكارهایزشتترغیبمیكرد.4آری،اخزیانیز
مثلاخابشروربود،زیرابعدازمرگپدرش،خانوادةاخابمشاوراناو
بودندواورابطرفنابودیسوقدادند.5اخزیابراثرمشورتآنها،بایورام
)پسراخاب(پادشاهاسرائیل،متحدشدوبرایجنگباحزائیل،پادشاهسوریه،
بهراموتجلعادلشكركشید.دراینجنگیوراممجروحشد.6پسبرای
معالجهبهیزرعیلرفت.وقتیدرآنجابستریبود،اخزیابهعیادتشرفت.

یورام با اخزیا وقتی آورد. فراهم را اخزیا سقوط دیدار، این بوسیلة 7خدا

بود،ییهو)پسرنمشی(كهازطرفخداوندمأمورشدهبوددودماناخابرا
براندازد،بهسراغآنهارفت.8زمانیكهییهودرپیكشتاراعضایخانوادة
اخاببود،باعدهایازسرانیهوداوبرادرزادههایاخزیاروبروشدوایشان
راكشت.9ییهودرجستجویاخزیابود؛سرانجاماوراكهدرسامرهپنهان
شدهبوددستگیرنموده،نزدییهوآوردندوییهواورانیزكشت.باوجود
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4:22و5گرچهمشورتگرفتنخوباست،امابایدهر 
مشورتیراکهبهمامیشودبهدقتبسنجیم.اخزیامشاورانی
داشت،اماآنهاشروربودندواورابهنابودیسوقدادند.
وقتیمشورتمیگیرید،بهدقتبهآنگوشدهیدوبرای

آنکهتشخیصبدهیدآنمشورتازجانبخدااستیانه،
ازکالمخدااستفادهکنید)1تسالونیکیان21:5(.

7:22تاریخچهزندگیییهووجریانکاملسلطنتاو
دردومپادشاهان1:9ـ36:10یافتمیشود.



این،اخزیارابااحترامبهخاکسپردند،چوننوةیهوشافاطپادشاهبودكه
باتمامدلازخداوندپیرویمیكرد.ازخانداناخزیاكسیكهقادرباشد

سلطنتكند،نماند.

عتلیابریهوداسلطنتمیکند
10وقتیعتلیا،مادراخزیاازكشتهشدنپسرشباخبرشد،دستورقتلعامتمام
اعضایخاندانسلطنتییهوداراصادركرد.11تنهاكسیكهجانسالمبدربرد
یوآشپسركوچکاخزیابود،زیرایهوشبع،عمهیوآش،كهدختریهورام
پادشاهوخواهرناتنیاخزیابود،اورانجاتداد.یهوشبعطفلراازمیانسایر
فرزندانپادشاهكهدرانتظارمرگبودند،دزدیدواورابادایهاشدرخانة
خداونددراتاقیپنهانكرد.)یهوشبعزنیهویاداعكاهنبود.(12درمدت
ششسالیكهعتلیادرمقامملكهفرمانرواییمیكرد،یوآشزیرنظرعمه

اشدرخانةخداپنهانماند.

یوآشکوچک،پادشاهمیشود

درهفتمینسالسلطنتعتلیا،یهویاداعكاهنبرخیازفرماندهان23
سپاهرااحضاركردهنقشهایراكهداشتباآنهادرمیانگذاشت.
)پسر اسماعیل یهورام(، )پسر عزریا از: بودند عبارت فرماندهان این
یهوحانان(،عزریا)پسرعوبید(،معسیا)پسرعدایا(والیشافاط)پسرزكری(.
2و3ایشانمخفیانهبهسراسریهوداسفركردندتاالویانوسرانقبایلرااز
نقشةیهویاداعباخبرسازندوآنهارابهاورشلیماحضاركنند.وقتیهمهبه
قسم بود، مخفی خدا خانة در هنوز كه جوان پادشاه برای آمدند اورشلیم

خوردندكهنسبتبهویوفادارباشند.
را مملكت امور زمام پادشاه كه رسیده آن »وقت كاهنگفت: یهویاداع
دردستبگیرد،واینطبقوعدةخداونداستكهفرمود:»همیشهیكیاز
فرزندانداودبایدپادشاهباشد.«4حاالكاریكهبایدبكنیمایناست:یک
سومشماالویانوكاهنانكهروزسبتسرپستمیآییددمدرخانةخدا
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1:23بعدازهفتسالحکومتعتلیا،ملکهمادر،عاقبت 
یهویاداعکاهنجرأتبهخرجدادوبرایخالصییافتن
ازحاکمبتپرستدستبهکارشد.ازهرکاهنیدر
پادشاه به را احکامخدا میرفتکه انتظار دورهای هر
این کاهنانی معدود متأسفانه، کند. گوشزد ملکه( )یا
وظیفهراجدیگرفتند،ودرنتیجهتنهاعدهمعدودیاز

آنهاتغییریدروضعیتقومایجادکردند.

راکه دادوکاری بهخرج اینکاهنشجاعت  1:23
درستبودانجامداد؛اوپرستشدرمعبدراازنوبرقرارکرد
وپادشاهجدیدراتدهیننمود،اگرچهاینکارمیتوانست
بهقیمتجاناوتمامشود.مواقعیهستکهمابایدبرای
اصالحیکاشتباهاقدامکنیمیابرایآنچهکهراستو
درستاستلببهسخنبگشاییم.وقتیچنینوضعیپیش

میآید،شجاعتبهخرجدهیدودستبهکارشوید.



»دروازة جلو بقیه و سلطنتی، كاخ در دیگر سوم 5و6یک بدهید. نگهبانی
اساس«نگهبانیبدهید.بقیةقومطبقدستورخداونددرحیاطخانةخداوند
بایستند.زیرافقطالویانوكاهنانكهمشغولخدمتهستندمیتوانندوارد
خانةخداوندشوند،چونپاکهستند.7شماالویاناسلحهبدستبگیریدو
پادشاهرااحاطهكنیدوهرجامیرودازاومحافظتنمایید.هركهخواست

واردخانةخداشود،اورابكشید.«
8الویانومردمیهودامطابقدستوراتیهویاداععملكردند.نگهبانانیكه

روزسبتسرخدمتمیرفتندونیزنگهبانانیكهدرآنروزسرخدمت
نكرد. مرخص را آنها یهویاداع زیرا ماندند، خود سرپست همگی نبودند،
9سپسیهویاداعآنهارابانیزههاوسپرهایخانةخداكهمتعلقبهداودپادشاه
ایستادندو 10افرادمسلحدرسراسرقسمتجلوخانةخدا بود،مسلحكرد.
قربانگاهراكهنزدیکمخفیگاهیوآشبود،محاصرهكردند.11آنگاهیهویاداع
وپسرانشیوآشرابیرونآورده،تاجشاهیرابرسرشنهادندونسخهایاز
توراترابهاودادندواوراتدهینكرده،بهپادشاهیمنصوبنمودند.سپس

همهفریادبرآوردند:»زندهبادپادشاه!«
12عتلیاوقتیفریادشادیمردمراشنید،باعجلهبطرفخانةخداوندكهمردم
درآنجاجمعشدهبودند،دوید.13درآنجاپادشاهجدیدرادیدكهكنارستون
مخصوصپادشاهاننزددرورودیایستادهوفرماندهانوشیپورچیهادوراو
راگرفتهاندوشیپورمیزنندوهمهشادیمیكنندودستةسرایندگانهمراه

نوازندگان،قومرادرخواندنسرودرهبریمیكنند.
عتلیابادیدناینمنظرهلباسخودراپارهكردوفریادبرآورد:»خیانت!

خیانت!«
14یهویاداعبهفرماندهانچنیندستورداد:»اوراازاینجابیرونببرید.درخانة
خداونداورانكشید.اگركسیسعیكندعتلیارانجاتدهدبایدبیدرنگ
نام»دروازة به ازدروازههایكاخ بهیكی كشتهشود.«15پسوقتیعتلیا

اسب«رسید،همانجااوراكشتند.
16بعدیهویاداععهدبستكهخودوپادشاهومردم،قومخداوندباشند.17آنگاه
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مردم  شادی فریاد که کرد فکر عتلیا ملکه  12:23
سلطنت، گرفتن دست به از بعد او است. او بهخاطر
فقط این البته کشت، را پادشاهی بالقوه وارثان همه
قصد به که نقشههایی بهترین حتی اما بود. او گمان
دارد. معکوس نتیجه میشود، ریخته شرارت و بدی
شد. سرنگون فورًا عتلیًا گردید، آشکار حقیقت وقتی
است، مطمئنتر بسیار حقیقت با مطابق زندگیکردن

دوست که چیزی هر به که باشد معنا بدان اگر حتی
دارید،نرسید.

15:23ـ17زندگیعتلیامانندزندگیمادرشایزابلبه
پایانرسید:اعدام.خدابابهکیفررساندنگناهاو،زودتر
ازوقتبهزندگیهمراهبابتپرستیوخیانتاوخاتمه
داد.تااینموقع،یهودابهقدریازخدادورشدهبودکه

دراورشلیمبعلرامیپرستیدند.



همهبهبتخانةبعلرفتندوآنراواژگونساختندوقربانگاههاومجسمههارا
خرابكردندومتان،كاهنبتبعلرادرمقابلقربانگاههاكشتند.18سپس
یهویاداع،كاهنانوالویانرادرخانةخداوندگذاشتتاوظایفیراكهداود
برای موسی تورات دستورات طبق و دهند انجام بود، كرده تعیین پادشاه
خداوندقربانیهایسوختنیتقدیمكنند.آنهاباشادیوسروروظیفةخودرا
انجاممیدادند.19یهویاداعنگهبانانیجلودروازههایخانةخداوندگماشتتا

نگذارندافرادیكهشرعًانجسهستندواردخانهخداشوند.
20سپسفرماندهانسپاه،مقاماتورهبرانمملكتیوتمامقوم،یهویاداعرا
همراهیكردندتاپادشاهراازخانةخداوندبهكاخسلطنتیبیاورند.آنهااز
»دروازةباالیی«واردكاخشدندویوآشرابرتختسلطنتنشاندند.21همة
آرامش شهر در عتلیا، مرگ از بعد بودند. موضوعخوشحال این از مردم

برقرارگردید.

یوآشمعبدراتعمیرمیکند

اورشلیم24 در سال چهل و شد پادشاه كه بود ساله هفت یوآش
كه 2مادامی بود.( بئرشبع اهالی از ظبیه، )مادرش سلطنتكرد.
یهویاداعكاهنزندهبودیوآشمطابقمیلخداوندرفتارمیكرد.3یهویاداع

دوزنبراییوآشگرفتوآنهابرایاوپسرانودخترانبدنیاآوردند.
4سپسیوآشتصمیمگرفتخانةخداوندراتعمیركند.5اوكاهنانوالویان

رافراخواندوایندستوررابهایشانداد:
»بهتمامشهرهاییهودابرویدوهدایایسالیانهراجمعكنیدتابتوانیمخانة
خداراتعمیركنیم.هرچهزودتراینكارراانجامدهید.«اماالویانتأخیر

نمودند.
از اوگفت:»چرا به و راخواست اعظم یهویاداعكاهن پادشاه، 6بنابراین
خدمتگزار موسی، كه را خدا خانة مالیات و بروند كه نخواستهای الویان

خداوندمقرركرده،ازشهرهاییهوداواورشلیمجمعآوریكنند؟«
7)پیروانعتلیایفاسد،خساراتزیادیبهخانةخداواردكردهبودندواشیای
مقدسآنراغارتنموده،آنهارادربتخانةبعلگذاشتهبودند.(8پسپادشاه
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18:23یهویاداعکارمعبدومراسمعبادتیآنرابههمان 
شکلیکهداوددراولتواریخ24و25مقررکردهبود،

ازنوبرقرارکرد.
چه هر که گفت الویان به پادشاه آنکه با  5:24
آن انجام در آنها سازند، عملی را دستورش زودتر
به برای میبایست مردم که هدیهای کردند. تأخیر

پادشاه دستور فقط بدهند، معبد کار آمدن در گردش
بدین 11:30ـ16(. )خروج بود خدا فرمان بلکه نبود،
نمیکردند، بیاعتنایی پادشاه به فقط الویان ترتیب،
موقع وقتی بود. خدا به بیاحـترامی آنها تأخیر بلکه
با تفاوتی اطاعِتکـندُ ازفرامینخدامیرسد، پیروی

نااطاعتیندارد.



دستوردادكهصندوقیبسازندوآنرابیروندروازةخانةخداوندبگذارند.
9سپسدرهمةشهرهاییهوداواورشلیماعالمنمودكهمالیاتیراكهموسی
برایقوماسرائیلمقرركرده،برایخداوندبیاورند.10بنابراین،تمامقومو
رهبرانشانباخوشحالیمالیاتخودرامیآوردندودرآنصندوقمیریختند
تااینكهپرمیشد.11سپسالویانصندوقرابهمسئولآنكهازدرباربود
تحویلمیدادند.هروقتپولزیادیجمعمیشدمنشیدربارونمایندةكاهن
اعظمپولهاراازصندوقخارجمیكردندوصندوقرادوبارهبهخانةخدا
برمیگرداندند.اینكارهرروزادامهداشتومردممرتبدرصندوقپول
میریختند.12پادشاهویهویاداعپولهارابهناظرانكارساختمانیمیدادندو
ایشانبناها،نجارهاوفلزكارهارابرایتعمیرخانةخداوندبكارمیگرفتند.

رامستحكم پرداختندوآن تعمیرخانةخدا به ترتیب،كارگران این 13به
ساخته،بصورتاولدرآوردند.14وقتیتعمیراتخانةخداتمامشد،باقیماندة
پولرانزدپادشاهویهویاداعآوردندوآنهادستوردادندباآنپول،ظروف

طالونقرهووسایلدیگربرایخانةخداونددرستكنند.
درطولعمریهویاداعكاهن،قربانیهایسوختنیبطورمرتبدرخانةخداوند
تقدیممیشد.15یهویاداعدركمالپیری،درسن130سالگیدرگذشت16و
درشهرداوددرآرامگاهسلطنتیدفنشد،زیرادراسرائیلبرایخداوخانة

اوخدماتارزندهایانجامدادهبود.

خدایوآشرامجازاتمیکند
با آمده، پادشاه یوآش نزد یهودا بزرگان یهویاداع، ازمرگ 17و18اماپس
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مردم  که بودند نشده متقاعد الویان ظاهرًا  10:24
میخواهنددربازسازیمعبدشرکتجویند)5:24(،اما
اینکهازداراییخودبرایکار مردمخوشحالبودنداز
تعمیرمعبدهدیهبدهند.تمایلمردمبهوفاداربودنبهخدا
رادستکمنگیرید.وقتیایشانبهانجامکارهایبزرگ
واکنش ورغبت میل با اغلب برایخدادعوتشوند،

نشانمیدهند.
میپرستیدند، را مردمخدا زمانیکه اگر  17:24و18
همهچیزدریهودابهاینخوبیپیشمیرفت،چراآنها
ازاوروبرگرداندند؟رفاههمبرکتاستوهملعنت.
برای خدا برکت از نشانهای میتواند اینکه ضمن رفاه
کسانیباشدکهازاوپیرویمیکنند،امکانفساداخالقی
مرفه اشخاص دارد. همراه به خود با نیز را روحانی و
درمعرضوسوسهخودکفاییوغرورقراردارند،یعنی
اینکهخدارادرمرفهبودنخوددخیلندانند.وقتیدر

رفاههستیم،نبایداینحقیقتراازنظردوربداریمکه
سرچشمهبرکاتماخدااست.

18:24ـ20هنگامیکهیوآشپادشاهوقومیهوداخدا
راترککردند،خدازکریارافرستادتاآنهارابهتوبه
بخواند.خداقبلازآنکهداوریومجازاترابهمرحله
همین به داد. آنها به دیگری فرصت آورد، در اجرا
ترتیب،وقتیکهماگناهمیکنیم،خدابهتالفیآن،ما
راترکیامجازاتنمیکند.بلکهازطریقکالمش،و
روحخوددرما،وسخناندیگران،وبعضیوقتهانیزاز
طریقتنبیه،فعاالنهماراترغیببهبازگشتمیکند.این
کاراوبهقصدنابودیمانیست،بلکهتاماراترغیبکند
کهبهسویاوبازگردیم.وقتیازخدادورهستید،اوبه
دنبالشماهست.درچنینمواقعیبازایستیدوگوشفرا
دهید.بهاواجازهبدهیدکهگناهانتانرابهشمانشاندهد

تابتوانیدتوبهکنیدودوبارهازاوپیروینمایید.
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همهوالدیندوستدارندکهفرزندانشانتصمیماتدرستبگیرند.امابرایاینکار،فرزنداناول
بایدبیاموزندکهخودشانبعضیازتصمیماتشانرااتخاذکنند.گرفتنتصمیماتبدبهاوکمک
میکندتابیاموزدتصمیماتدرستاتخاذنماید.وقتیوالدینهمهتصمیماتراخودشانبرای
فرزندانشانمیگیرند،بااینکار،تواناییگرفتنتصمیماتعاقالنهبهطورمستقلراازآنانسلب
میکنند.عالیترینمشورتهابهیوآششد،امااوهرگزرشدنکرد.اوبهقدریبهمشورتهایی

کهبهاومیشد،وابستهگردیدکهکارآییاوبهخصوصیتمشاورینشمحدودشد.
وقتییوآشیکسالهبود،مادربزرگش،عتلیا،تصمیمگرفتبرایبهدستگرفتنقدرتدر
تالشیبیرحمانههمهفرزندانشراقتلعامکند.یوآشتنهاکسیبودکهجانسالمبهدربرد،زیرا
عمهوشوهرعمهاش،یهوشبعویهویاداعاورانجاتدادندوپنهانکردند.کاریهویاداعدرسمت
کاهن،اینامکانرابرایاوفراهمکردکهیوآشرابهمدت6سالدرمعبدپنهانکند.فایدهاین
کارآنبودکهیهویاداعدراینمدتترتیبسرنگونیعتلیاوتاجگذارییوآشراداد.درطول
سالهایآتی،یهویاداعبیشترتصمیماتمربوطبهپادشاهیرابراییوآشمیگرفت.وقتیکاهن

پیردرگذشت،بهپاسخدماتاو،اورادرآرامگاهسلطنتیدفنکردند.
امابعدازمرگیهویاداع،یوآشنمیدانستچهکارکند.اوبهمشورتیگوشدادکهاورابهشرارت
کشاند.پسازمدتکوتاهی،حتیاودستورقتلزکریا،پسریهویاداع،راصادرکرد.پسازچندماه،سپاه
یوآشازسوریهاشکستسختیخورد.یوآشخزانهمعبدرابرایدادنباجبهپادشاهسوریهخالیکردو
بهاینوسیلهاورشلیمرهایییافت.عاقبت،افرادخودپادشاه،اورابهقتلرساندند.برعکسیهویاداع،یوآش
درمیانپادشاهاندیگردفننشد؛ناماوحتیدرفهرستشجرهنامهمسیحدرعهدجدیدهمنیامدهاست.

مدرکیوجودنداردکهنشاندهدیوآشبهآناندازهکهبهیهویاداعمتکیبود،حقیقتًابهخدایی
کهیهویاداعازاواطاعتمیکرد،اتکاداشت.مانندبسیاریازکودکان،شناختیوآشازخداغیر
مستقیمبود.امااینفقطشروعکاربود؛پادشاهاحتیاجداشتکهخودشباخداارتباطداشتهباشدتا

شناختشازخداتداومبیابدودرمشورتهاییکهبهاومیشد،تغییراتیبهوجودآورد.
انتقادازیوآشبهخاطرقصوراتشآساناست،درحالیکهحقیقتامرایناستکهمااغلببه
همانوضعدچارمیشویم.چقدرپیشآمدهکهمابدوندرنظرگرفتنکالمخدا،باپیرویاز

مشورتهایبد،عملکردهایم؟
نقاطقوتوموفقیتها:

تعمیراتعمدهایرویمعبدانجامداد. *
تازمانیکهیهویاداعزندهبود،بهخداوفاداربود. *

نقاطضعفواشتباهات:
اجازهدادتابتپرستیدربینقومشادامهیابد. *

برایدادنباجبهحزائیل،پادشاهسوریه،ازخزائنمعبداستفادهکرد. *
زکریا،پسریهویاداعراکشت. *

اجازهدادتامشاورانشمردمراازخدادورکنند. *
درسهاییاززندگیاو:

یکشروعخوبوامیدوارکنندهمیتواندباپایانیشرارتبارضایعشود. *
بهماکمکنکندکهتصمیماتحکیمانهبگیریم،بیثمر بهترینمشورتهماگر حتی *

است.
آمارحیاتی:

اهل:اورشلیم *
شغل:پادشاهیهودا *

خویشاوندان:پدر:اخزیا.مادر:ظبیه.مادربزرگ:عتلیا.عمه:یهوشبع.شوهرعمه:یهویاداع. *
فرزند:امصیا.پسرعمه:زکریا.

آیاتکلیدی:
»اماپسازمرگیهویاداع،بزرگانیهودانزدیوآشپادشاهآمده،باسخنانخوداوراتحریک
کردندتادستازخانهخداوند،خدایاجدادشبکشدوهمراهایشانبتشرمآوراشیرهوبتهای
دیگررابپرستد.پادشاهسخنانآنهاراپذیرفتوازاینروباردیگرخشمخدابریهوداواورشلیم

افروختهشد«)2تواریخ17:24و18(.
ماجراییوآشدر2پادشاهان1:11ـ23:14و2تواریخ11:22ـ27:24نیزآمدهاست.
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سخنانخوداوراتحریکكردندتادستازخانةخداوند،خدایاجدادش
بكشدوهمراهایشانبتشرمآوراشیرهوبتهایدیگررابپرستد.پادشاه
سخنانآنهاراپذیرفتوازاینروباردیگرخشمخدابریهوداواورشلیم
افروختهشد.19خداوندانبیاییفرستادتاآنهارابسویخودبازگرداند،ولی

مردماعتنانكردند.
20سپسروحخدابرزكریا،پسریهویاداعنازلشد.اودرمقابلقومایستاده،
خود و میكنید سرپیچی من دستورات از چرا میفرماید: »خداوند گفت:
ترک را شما هم من گفتهاید، ترک مرا شما مینمایید. مصیبت دچار را

میگویم.«
21بزرگانیهودابرضدزكریاتوطئهچیدندوبهدستوریوآشپادشاه،اورادر
حیاطخانةخداوندسنگساركرده،كشتند.22پسیوآشخوبیهاییهویاداعرا
فراموشكردوپسرشراكشت.زكریاقبلازمرگشچنینگفت:»خداوند

اینراببیندوازشمابازخواستكند.«
23چندماهپسازكشتهشدنزكریا،نیروهایسوری،یهوداواورشلیمرا

تسخیركردندوهمةسرانكشورراكشتند.آنهاتمامغنایمیراكهبهچنگ
آوردندبرایپادشاهسوریهفرستادند.24برایسپاهكوچکسوریهاینیک
پیروزیبزرگمحسوبمیشد.خداوندبهآنهااجازهدادسپاهنیرومندیهودا
راشكستدهند،زیرامردمیهوداخداوند،خدایاجدادشانراترکگفته
بودند.بهاینطریقخدایوآشپادشاهرامجازاتكرد.25سوریهایوآش
رابشدتمجروحكرده،ازآنجارفتند.دراینضمندونفرازافرادیوآش
تصمیمگرفتندانتقامخونزكریاپسریهویاداعراازاوبگیرند.پساورادر
بسترشكشتندوبعددرشهرداوددفنكردند،امانهدرآرامگاهسلطنتی.
26توطئهكنندگان،زابادپسریکزنعمونیبهنامشمعهویهوزابادپسریک

زنموآبیبهنامشمریتبودند.
27شرححالپسرانیوآشونبوتهاییكهدربارةاوشدوشرحتعمیرخانةخدا

دركتاب»تاریخپادشاهان«نوشتهشدهاست.
بعدازمرگیوآش،پسرشامصیابجایاوپادشاهشد.
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مردم و پادشاه یوآش نزد زیادی انبیای خدا  19:24
فرستادتابهآنهاهشداردهدکهدرمسیرهالکتگام
بوده انبیا این از یکی نیز یوئیل احتمااًل میدارند. بر
است.برایکسباطالعاتبیشتردربارهاوضاعسیاسی

وروحانیآندوره،کتابیوئیلرابخوانید.
بهخاطر مردم از که خواست خدا از زکریا  22:24

نبود، خدا انتقام طالب او کند. بازخواست گناهشان
اجرا به را عدالتش که کرد درخواست خدا از بلکه
پیرامونخوداحساس بهخاطرشرارت درآورد.وقتی
در که داریم جمع خاطر میتوانـیم میکنیم، ناامیدی
خواهد برقرار زمین روی را کامل عدالت خدا انتها

کرد.



اخزیابریهوداسلطنتمیکند

امصیابیستوپنجسالهبودكهپادشاهشدوبیستونهسالدر25
اورشلیمسلطنتكرد.مادرشیهوعداناورشلیمیبود.2اوهرچه
درنظرخداوندپسندیدهبودانجاممیداد،امانهباتمامدلوجان.3وقتیامصیا
زماماموررادردستگرفتافرادیراكهپدرشراكشتهبودند،ازبینبرد،
4ولیفرزندانشانرانكشتزیراخداونددرتوراتموسیامرفرمودهبودكه
نهپدرانبرایگناهپسرانكشتهشوندونهپسرانبهسببگناهپدران،بلكه

هركسبرایگناهخودشمجازاتشود.
5امصیامردانخاندانهاییهوداوبنیامینرااحضاركردوازآنهاسپاهیتشكیل
داده،آنانرابهچنددستهتقسیمكردوبرایهردستهفرماندهیتعییننمود.سپاه
اوازسیصدهزارمردبیستسالهوباالترتشكیلشدهبودكههمهتعلیمدیدهبودند
ودربكاربردننیزهوسپر،بسیارمهارتداشتند.6عالوهبراینعده،باپرداخت
سههزاروچهارصدكیلوگرمنقره،صدهزارسربازدیگرازاسرائیلاجیركرد.

7امامردخدایینزدامصیاآمده،گفت:»ایپادشاه،سربازاناسرائیلیرااجیر
نكن،زیراخداوندباآنهانیست.8اگربگذاریآنهاهمراهسپاهیانتوبهجنگ
بروند،هرچندهمخوببجنگیدولیعاقبتشكستخواهیدخورد.زیرا

خداستكهمیتواندانسانراپیروزسازدیاشكستدهد.«
9امصیاگفت:»پسپولیكهبابتاجیركردنآنهاپرداختهامچهمیشود؟«

آنمردخداجوابداد:»خداوندقادراستبیشازاینبهتوبدهد.«
10پسامصیاسربازاناجیرشدةاسرائیلیرامرخصكردتابهخانههایشان
به برانگیختوآنهادرشدتغضب اینموضوعخشمآنهارا بازگردند.

خانههایخودبازگشتند.
11آنگاهامصیاباشجاعتسپاهخودرابه»درةنمک«بردودرآنجادههزار
نفرازادومیهاراكشت.12سپاهامصیادههزارنفردیگرراگرفته،بهباالی
پرتگاهیبردندوآنهاراازآنجابهزیرانداختندكهبررویتختهسنگهای

پایینافتاده،متالشیشدند.
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انجام  بود، درست که را آنچه ظاهر در امصیا  2:25
میداد،امادرباطنازکاریکهمیکردبیزاربود.اطاعت
اوازخداازرویبیمیلیبود.وقتیآننبیوعدهپیروزی
خداراداد،امصیافورًادربارهپولیکهازدستدادهبود،
لببهشکایتگشود)9:25(.اوبهموفقیتنظامیبیش
ازارادهخدابهامیداد.مابایددلخودراتفتیشکنیمو
هرنوعمانعیدرمقابلاطاعتازخداراازریشهبرکنیم.

اطاعتاجباری،اطاعتواقعینیست.
9:25و10امصیاباسربازانشروراسرائیلیقراردادمالی

یهودا برای مقابلجنگیدن در او قرارداد، مطابق بست؛
موظفبودبهآنهاپولبدهد)6:25(.اماقبلازآنکهآنها
بهجنگبروند،امصیابعدازهشدارنبی،آنهاراباپرداخت
مواجبشانبهخانههایشانفرستاد.اگرچهاینکاربرایاو
گرانتمامشد،اوبادرایتتشخیصدادکهاینپولبه
نابودیایکهایناتحادمیتوانستبهبارآورد،نمیارزید.
اگرشمابودیدچهانتخابیمیکردید؟پولهرگزنبایدمانع
ازاتخاذتصمیماتدرستشود.برکتخداوندذیقیمت،

وازهرمقدارپولباارزشتراست.



13دراینضمن،سربازاناسرائیلیكهامصیاآنهارابهوطنشانبازگرداندهبود،
بهشهرهاییهوداكهبینبیتحورونوسامرهقرارداشتند،هجومبردندوسه

هزارنفرراكشتندوغنیمتبسیارباخودبردند.
14امصیایپادشاههنگاممراجعتازكشتارادومیها،بتهاییراكهازدشمن
گرفتهوباخودآوردهبودبعنوانخدایانبرپاداشتوآنهاراسجدهنمودو
برایآنهابخورسوزانید.15اینعمل،خداوندرابهخشمآوردواویکنبی
نزدامصیافرستاد.آننبیبهامصیاگفت:»چراخدایانیراپرستشكردیكه

حتینتوانستندقومخودراازدستتوبرهانند؟«
16پادشاهجوابداد:»مگرازتونظرخواستهام؟ساكتشو!واالدستورمیدهم

تورابكشند!«
آننبیایناخطاررابهپادشاهدادوازنزداورفت:»حالمیدانمكهخدا
تصمیمگرفتهتوراازمیانبردارد،زیرااینبتهاراسجدهنمودهایونصیحت

مرانپذیرفتی.«
17امصیا،پادشاهیهودابامشورتمشاورانخودبهیهوآش،پادشاهاسرائیل

)پسریهوآحاز،نوةییهو(اعالنجنگداد.
18امایهوآشپادشاهبااینمثلجوابامصیاراداد:»روزیدرلبنان،یکبوتة
خاربهیکدرختسروآزادگفت:»دخترترابهپسرمنبهزنیبده.«ولی
درستدرهمینوقتحیوانیوحشیازآنجاعبوركردوآنخارراپایمال
نمود.19توازفتحادوممغرورشدهایوبهخودمیبالی،امابهتونصیحت
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بتها  برای و بازگشت پیروزی، از بعد امصیا  14:25
بخورسوزانید.مابعدازپیروزیهایبزرگ،بسیاربرای
که است مواقع این در میشویم. مستعد کردن گناه
میدهد. دست ما به نفس به اعتماد از حاکی احساسی
برزمینمیگذاریم،وشیطان را دفاعیخود ماوسایل
باانواعوسوسههاحملهمیکند.وقتیپیروزیبهدست
میآورید،مواظبباشید.بعدازصعودبهقله،درهرادر

پیشرودارید.
15:25امصیاباپرستشبتهایقومیکهبهتازگیآنها
او شد. احمقانهای اشتباه مرتکب بود، داده راشکست
بود، قرارگرفته ادومیها موفقیتهای تأثیر تحت که
مغلوب سپاه خدایان به خدمت پرستید! را آنها بتهای
یا قدرت، یا پول، دنبال وقتی است. احمقانه چقدر
ما اجتماع مظاهر که دروغینی خدایان یعنی شهرت،
میکنیم، تکرار را امصیا اشتباه همان میدویم، هستند
غافلازاینکهعیسی،خادمرنجبررویصلیببرآنها
دنیا که کاالهایی پوچی به شدن واقف با شد. غالب

تصاحب به تمایل از را خود میتوانیم میکند، عرضه
آنهارهاییدهیم.

15:25وقتیپادشاهبتهارابهیهوداآورد،خداوندخشمگین
شد.هرچقدرعشقمابهکسیبیشترباشد،وقتیآنشخص
میشویم. وآزرده بیشترخشمگین ما میکند، رد را ما
خداوندخشمگینشدزیرااوامصیاوقومیهودارادوست
داشت.اوبهتازگیآنهاراازدستدشمنانشاننجاتداده
بود،وحاالآنهاخدایاندیگرراسپاسمیگفتند.عشق
بدونخشمصرفًااحساساست.مابایدشکرگزارباشیمکه
وقتیخداراردمیکنیم،اوعمیقًاناراحتمیشود،زیرااین

ناراحتیحاکیازعشقاوبهمااست.
سپاه و کوچک خار آن یهودا مثل، این در  18:25
ادوم شکست از بعد اخزیا است. سرو درخت اسرائیل
مغرورشدهبود.اوخواستاسرائیلراشکستدهد،اما
یوآشازاوخواستکهحملهنکند.جاهطلبیاخزیابیش
ازتواناییاوبود،وباشکستسختیکهخورد،تاوان

جاهطلبیاشراپرداخت.



میكنمكهدرسرزمینتبمانیوبامندرگیرنشوی.چرامیخواهیكاری
كنیكهبهزیانتووقومتتمامشود؟«

20ولیامصیابهحرفهایاوگوشندادزیراخداترتیبیدادهبودكهاورابه
پادشاه نابودكند.21پسیهوآش، ادومبدستدشمن بتهای سببپرستش
اسرائیلسپاهخودراآمادةجنگكرد.جنگدربیتشمس،یكیازشهرهای
یهودا،درگرفت.22سپاهیهوداشكستخوردوسربازانبهشهرهایخودفرار
كردند.23یهوآش)پادشاهاسرائیل(،امصیاپادشاِهمغلوِبیهودارااسیركرده،
بهاورشلیمبرد.یهوآشدستوردادكهحصاراورشلیمراازدروازةافرایمتا
دروازةزاویهكهطولشحدوددویستمتربوددرهمبكوبند.24اوعدهای
راگروگانگرفتوتمامطالونقرهولوازمخانةخداراكهنگهداریآنها
بعهدةعوبیدادومبودونیزموجودیخزانههایكاخسلطنتیرابرداشته،به

سامرهبازگشت.
25امصیابعدازمرگیهوآشپانزدهسالدیگرهمزندگیكرد.26شرحبقیة
رویدادهایدورانسلطنتامصیا،ازابتداتاانتها،دركتاب»تاریخپادشاهان
یهوداواسرائیل«نوشتهشدهاست.27امصیاازپیرویخداوندبرگشتودر
اورشلیمعلیهاوتوطئهچیدندواوبهالكیشگریخت،ولیدشمنانشاورا
تعقیبكردهدرآنجااوراكشتند؛28سپسجنازهاشرارویاسبگذاشته،

بهاورشلیمآوردندواورادرآرامگاهسلطنتیدفنكردند.

ُعزیابریهوداسلطنتمیکند

مردمیهودا،عزیاراكهشانزدهسالهبودبجایپدرشامصیاپادشاه26
خودساختند.2عزیاپسازمرگپدرششهرایلترابراییهودا
پسگرفتوآنرابازسازیكرد.3اوپنجاهودوسالدراورشلیمسلطنت
نمود.)مادرشیكلیایاورشلیمیبود.(4اومانندپدرشامصیاآنچهدرنظر
خداوندپسندیدهبودانجاممیداد.5تازمانیكهمشاورروحانیاو،زكریازنده

بود،اوازخداپیرویمیكردوخدانیزاوراموفقمیساخت.
6عزیابهجنگفلسطینیهارفتوشهرجتراگرفتوحصارآنراخراب
كردوباشهرهاییبنهواشدودنیزبهمینطریقعملنمود.سپسدرناحیة
اشدودوقسمتهایدیگرفلسطینشهرهایتازهایساخت.7خدانهفقطاورا
درجنگبافلسطینیهایارینمود،بلكهدرنبردباعربهایجوربعلومعونیها
نیزویراامدادفرمود.8عمونیهاباجوخراجبهاومیپرداختندوناماوتا

مصرشهرتیافتزیرااوبسیارنیرومندشدهبود.
حصار كه جایی و دره دروازة زاویه، دروازة نزد اورشلیم شهر در 9عزیا
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اورشلیممیپیچیدقلعههایمحكمیبناكرد.10همچنیندرصحرابرجهاساخت
وچاههایبسیاركندزیرادردشتهاودرهها،گلههایبسیارداشت.عزیابه
كشاورزیعالقمندبودوبههمینجهتدردامنةتپههاودشتهایحاصلخیز،

مزرعههاوتاكستانهایفراوانیداشت.
11سپاهعزیاازسربازانجنگآزمودهایتشكیلشدهبود.درزمانجنگ،
یعیئیل،منشیدربارومعسیا،معاونحننیاكهیكیازدرباریانبود،سپاهرابه
چنددستهتقسیمكرده،سانمیدیدند.12دوهزاروششصدنفرازسرانقبایل،
فرماندهیایندستههارابعهدهداشتند.13سپاهزیردستآنهااز500ر307سرباز
زبدهتشكیلشدهبودكهباشجاعتازپادشاهدرمقابلدشمندفاعمیكردند.
14عزیابرایتمامافرادسپاهسپر،نیزه،كالهخود،زره،كمانوفالخنتهیه
كرد.15بهدستوراومنجنیقهاییبوسیلةصنعتگرانماهردراورشلیمساختهشد
تاباآنهاازباالیبرجهاوباروهاتیروسنگبسویدشمنپرتابكنند.بهاین

ترتیباوبسیارمعروفوقویشد،زیراخداویراكمکمیكرد.

ُعزیابهجذاممبتالمیشود
16اماقدرتعزیاباعثغروروتباهیاوگردید.اوواردخانةخداوندشدو
شخصًابرقربانگاهآنبخورسوزانیدوبهاینوسیلهبرضدخداوند،خدای
باهشتادكاهن اعظم اوعزریا،كاهن خودمرتكبگناهشد.17پشتسر
دیگركههمهمردانیشجاعبودندواردخانةخداوندشده18باعزیایپادشاه
بهمخالفتپرداختندوگفتند:»ایعزیا،سوزاندنبخوربرایخداوندكار
تونیست!اینفقطوظیفةكاهناننسلهاروناستكهبرایهمینمنظور
تقدیسشدهاند.ازاینجاخارجشو،چونگناهكردهایوخداوندازاینعمل

توخشنودنخواهدشد.«
19عزیاكهكنارقربانگاهبخورایستادهبودغضبناکشدونخواستظرف
بخوریراكهدردستداشتبرزمینبگذارد.دراینهنگامناگهانمرض
جذامدرپیشانیاوظاهرشد!20عزریاوكاهناندیگروقتیاینرادیدند،با
شتاباورابیرونبردند.اوخودنیزمیخواستهرچهزودترازخانةخدا

خارجشود،زیراخداونداورامجازاتكردهبود.
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15:26و16عزیابعدازآنکهخدابرکاتوقدرتزیادی 
بهاوداد،مغروروفاسدشد.ایندرستاستکه»تکبربه
سقوطمیانجامد«)امثال18:16(.اگرخدابهشماثروت،
مقام،شهرت،وقدرتدادهاست،شکرگزارودرضمن
را خود وضع است. متنفر غرور از خدا باشید. مراقب
ارزیابیکنیدوبهخاطرهرچهکهدارید،خدارابستایید.

17:26و20وقتیمردمقدرتدارند،غالبًافکرمیکنند
کهمیتوانندخارجازقانونعملنمایند.اماهمانطور
هستند. خدا تابع نیز حتیسالطین یافت، در عزیا که
هرسمتیکهدراجتـماعدارید،خداازشماانتظاردارد
کهبهاواحترامبگذارید،اورابپرستید،وازاواطاعت

کنید.
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ماهیچوقتیبهاندازهزمانیکهبهبزرگترینموفقیتدستمییابیم،بهشکستنزدیکنیستیم.
قصوردرتشخیصسهمخدادرموفقیتهایمان،آنهارابهچیزیدرحدشکستپایینمیآورد.
عزیابطرزچشمگیریپادشاهیموفقبود.موفقیتهایشباعثمحبوبیتاوشد.اودرجنگو

صلح،دربرنامهریزیواجرایآنها،درساختمانسازیوکشاورزیموفقبود.
اودرموردنقشخوددربهدستآمدنموفقیتهایبزرگ،بیشازاندازهحسابکرد.اوبسیاری
ازکارهارابهقدریخوبانجامدادکهغروریویرانگرمانندبیماریجذام،عاقبتزندگیاشرا
تباهکرد.اوکوشیدمانندکاهنعملکندوکاریراانجامدادکهخدابرایاودرنظرنگرفتهبود.
اونهتنهافراموشکردهبودکهخداچقدروظیفهبزرگیبرعهدهاوگذاشته،بلکهاینرانیزازیاد

بردهبودکهخداوظایفخاصیبرایدیگرانداردکهاوبایدبهآنهااحترامبگذارد.
نداریمکه پادشاه این از نمونهای هیچ داشت. ازخدا او درعدمشکرگزاری ریشه ُعزیا غروِر
ازخدادریافتکرده باشدکه بهخاطرهدایایشگفتانگیزی ازخدا او نشاندهندهسپاسگزاری
بود.موفقیتهایماشایدباموفقیتهایعزیاقابلمقایسهنباشد،اماحتیبابتشکرگزاریازخدا
بهخاطرحیاتخود،بهخدابدهکاریم.اگرخداازموفقیتهایشماخرسندنیست،آیانبایدبادید

دیگریبهزندگیتانبنگرید؟

نقاطقوتوموفقیتها:
درسالهایاولسلطنتش،خداراخشنودساخت. *

درجنگاوریوشهرسازیفردموفقیبود. *
درسازماندهیوکارپردازیمهارتداشت. *

52سالسلطنتکرد. *

نقاطضعفواشتباهات:
بهخاطرموفقیتبزرگیکهبهدستآورد،دچارغرورشد. *

سعیکردوظایفمربوطبهکاهنانراانجامدهدکهنااطاعتیمستقیمازخدابود. *
درزدودنبسیاریازمظاهربتپرستیدرکشورقصورورزید. *

درسهاییاززندگیاو:
عدمشکرگزاریازخدامیتواندبهغرورمنجرشود. *

حتیاشخاصموفقهمبایدوظایفیراکهخدابهعهدهدیگرانمیگذارد،بپذیرند. *

آمارحیاتی:
اهل:اورشلیم *

شغل:پادشاهیهودا *
خویشاوندان:پدر:امصیا.مادر:یکلیا.فرزند:یوتام. *

همعصربا:اشعیا،عاموس،هوشع،یربعام،زکریا،عزریا *

آیاتکلیدی:
»بهدستوراومنجنیقهاییبهوسیلهصنعتگرانماهردراورشلیمساختهشدتاباآنهاازباالیبرجها
وباروهاتیروسنگبسویدشمنپرتابکنند.بهاینترتیباوبسیارمعروفوقویشد،زیرا
خداویراکمکمیکرد.اماقدرتعزیاباعثغروروتباهیاوگردید.اوواردخانهخداوند
شدوشخصًابرقربانگاهآنبخورسوزانیدوبهاینوسیلهبرضدخداوند،خدایخودمرتکبگناه

شد«)2تواریخ15:26و16(.
ماجرایعزیادر2پادشاهان1:15ـ7و2تواریخ1:26ـ23نقلشدهاست.ازاودراشعیا1:1؛1:6؛

1:7؛هوشع1:1؛عاموس1:1؛زکریا5:14نیزنامبردهشدهاست.
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21عزیایپادشاهتاروزوفاتشجذامیبودودرخانهای،تنهابسرمیبردو
اجازهنداشتبهخانةخداوندواردشود.پسرشیوتامامورمملكترااداره

میكرد.
22شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتعزیا،ازابتداتاانتها،توسطاشعیای
نبی)پسرآموص(نوشتهشدهاست.23وقتیعزیاوفاتیافت،بااینكهجذامی
بود،اورادرآرامگاهسلطنتیبهخاکسپردندوپسرشیوتامسلطنترابه

دستگرفت.

یوتامبریهوداسلطنتمیکند

یوتامدرسنبیستوپنجسالگیبرتختسلطنتنشستوشانزده27
سالدراورشلیمسلطنتنمود.)مادرشیروشانامداشتودختر
صادوقبود.(2اومانندپدرشعزیاآنچهدرنظرخداوندپسندیدهبودانجام
با نشد. بخوردرخانةخداوندمرتكبگناه باسوزاندن او مانند اما میداد

اینحالمردمهنوزبهفسادادامهمیدادند.
3یوتامدروازةباالییخانةخداوندرابازسازیكردوآنقسمتازحصار
اورشلیمراكهعوفلنامداشتتعمیراساسینمود.4دركوهستانیهوداشهرها

ساختودرجنگلها،قلعههاوبرجهادرستكرد.
5اوباعمونیهاواردجنگشدوآنهاراشكستدادوتاسهسال،سالیانه
400ر3كیلوگرمنقره،1000تنگندمو1000تنجوازآنهاباجگرفت.
6یوتام،پادشاهقدرتمندیشد،زیراازخداوند،خدایخودباوفاداریپیروی

میكرد.
كتاب در واعمالش فتوحات یوتام، سلطنت دوران رویدادهای بقیة 7شرح
»تاریخپادشاهاناسرائیلویهودا«نوشتهشدهاست.8یوتامدرسنبیستو
پنجسالگیبهسلطنترسیدوشانزدهسالدراورشلیمپادشاهیكرد.9وقتی
مرد،اورادراورشلیمبهخاکسپردندوپسرشآحازبجایاوپادشاهشد.
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نظر  در »آنچه عمرخود طول بیشتر در عزیا  21:26
خداوندپسندیدهبود،انجاممیداد«)4:26(.امااوازخدا
دورشدووقتیُمردجذامیبود.ازاوبیشتربهخاطراعمال
تکبرآمیزشومجازاتیکهآناعمالبهدنبالداشتیاد
میشودتااصالحاتبزرگش.خداخواهاناطاعتدائمی
است.اطاعِتگاهبهگاهکافینیست.کسانیپاداشخواهند
.)13:13 )مرقس کنند« تحمل آخر به »تا که گرفت
کاریکنیدکهازشمابهخاطرایمانمستمرتانیادشود.
درغیراینصورت،ممکناستبیشتربهخاطرمجازاتی

کهمتحملمیگردید،مشهورشویدتابرایداشتنزندگی
باایمان.

23:26اینهمانسالیبودکهخدااشعیارادعوتکرد
تانبیشود)اشعیا1:6(.

2:27یوتامدرکل،پادشاهخوبیبود)6:27(،اماملتش
فاسدشد.کسانیکهرهبریمیکنید،ممکناستهمیشه
ازالگویشماپیروینکنند،امااینموضوعنبایدبرطریق
حکومت شرارت بگذارد. تأثیر خدا برای شما زندگی

یوتامبهوضوحدراشعیا1ـ5تصویرشدهاست.



آحازبریهوداسلطنتمیکند

آحازدرسنبیستسالگیپادشاهشدوشانزدهسالدراورشلیم28
سلطنتكرد.اومانندجدشداودمطابقمیلخداوندرفتارننمود.
2آحازبهپیرویازپادشاهاناسرائیل،بتمیپرستید.3اوحتیبهدرةهنوم
نیز را خود پسران بلكه سوزاند، بخور بتها برای آنجا در فقط نه و رفت
خداوند كه بود قومهایی رسم این كرد. بتها قربانی و سوزانیده زندهزنده
سرزمینشانراازآنهاگرفته،بهبنیاسرائیلدادهبود.4آحازدربتخانههای
رویتپههاوبلندیهاوزیرهردرختسبزقربانیكردوبخورسوزانید.5به
همینعلتخداوندبهپادشاهسوریهاجازهداداوراشكستدهدوعدهزیادی
ازقومشرااسیركرده،بهدمشقببرد.سربازاناسرائیلنیزعدةزیادیاز
سربازانآحازراكشتند.6فقح)پسررملیا(،پادشاهاسرائیلدریکروزصدو
بیستهزارنفرازسربازانیهوداراكشتزیرامردمیهوداازخداوند،خدای
اجدادشانبرگشتهبودند.7سپسیکجنگاوراسرائیلیازاهالیافرایمبهنام
زكری،معسیاپسرآحازوعزریقامسرپرستاموردرباروالقانهراكهشخص
دوممملكتبودبهقتلرساند.8سپاهیاناسرائیلنیزدویستهزارزنوبچة
یهودیرااسیركرده،باغنیمتفراوانیكهبهچنگآوردهبودندبهسامره

پایتختاسرائیلبردند.
9ولیعودید،نبیخداوندكهدرسامرهبودبهمالقاتسپاهیاناسرائیلكه
ازجنگبازمیگشتندرفتوبهآنهاگفت:»ببینید!خداوند،خدایاجداد
شمابریهوداخشمگینشدوگذاشتشمابرآنهاپیروزشوید،ولیشماآنها
راكشتیدونالةآنهاتاآسمانرسیدهاست.10حاالهممیخواهیداینزنها
وبچههاراكهازاورشلیمویهوداآوردهایدغالموكنیزخودسازید.آیا
فكرمیكنیدكهخودشمابیتقصیرهستیدوبضدخداوند،خدایخودگناه
نكردهاید؟11بهحرفمنگوشدهیدوایناسیرانراكهبستگانخودشما
هستندبهخانههایشانبازگردانید،زیراهماكنونآتشخشمخداوندبرشما

شعلهورشدهاست.«
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شمالی،  آحاز،آشوریهاحکومت سلطنت طی 1:28
یعنیمملکتاسرائیلراتصرفکردندواهالیآنرا
اشاره بردند)2پادشاهان17(.کتابتواریخ اسارت به
به کتاب نویسنده زیرا دارد شمالی حکومت به کمی
نسلداودمیپردازدکهمسیحموعودمیبایستازآن

ظهورکند.
3:28لحظهایمجسمکنیدکهاوضاعمذهبیتاچهحد
تنزلکردهبودکهمردمفرزندانخودرابرایبتهاقربانی

میکردند.خدادرواکنشبهاعمالشرارتبارآحاز،اجازه
دادکهقوممغلوبدشمنانشود.حتیامروزنیزاینعمل
ادامهدارد.قربانیکردنکودکانباکورتاژوباوسایل
مدرنپزشکی،وبرایخدایانبیرحِمرفاه،صرفهجویی،
وهوسبازیهنوزادامهدارد؛اگرآحازشرورازاینامر
مطلعمیشد،حتمًابهشگفتمیآمد.اگرالزماستکهبه
کودکاناجازهدهیمنزدمسیحبیایند)متی14:19(،اول

بایدبهآنهااجازهبدهیمکهمتولدشوند!



بودند بازگشته جنگ از كه سپاهیانی با نیز افرایم قبیلة سران از 12بعضی
پسر بركیا یهوحانان، پسر عزریا از: بودند عبارت آنها كردند. مخالفت
مشلیموت،یحزقیاپسرشلوموعماساپسرحدالی.13ایشاناعتراضكنان
گفتند:»نبایدایناسیرانرابهاینجابیاورید.اگراینكاررابكنیدمادرنظر
خداوندمقصرخواهیمبود.آیامیخواهیدبهبارگناهانمابیافزایید؟مابه

اندازةكافیبرایگناهانمانموردخشمخداقرارگرفتهایم.«
و خود قوم به بودند آورده كه را غنایمی و اسیران تمام سپاهیان 14پس
رهبرانشانواگذاركردندتادربارةآنهاتصمیمبگیرند.15آنگاهچهارنفریكه
قباًلنامشانبردهشد،لباسهایغنیمتگرفتهشدهرابیناسیرانتوزیعكردند
وبهآنهاكفش،نانوآبدادندوزخمهایبیمارانرابستند.سپسكسانیرا
كهضعیفبودندبراالغسواركرده،آنهارابهشهراریحاكهبهشهرنخلستان

معروفبود،نزدخانوادههایشانبردندوخودبهسامرهبازگشتند.
با شده، متحد وی با تا خواست آشور پادشاه از یهودا پادشاه 16و17آحاز،
سپاهیانادومبجنگند،زیراادومیهادوبارهبهیهوداحملهكردهوبسیاریاز
یهودیهارابهاسیریبردهبودند.18درضمنفلسطینیهانیزبهشهرهاییكه
دردشتهاییهوداودرجنوباینسرزمینبودندهجومآوردندوبیتشمس،
ایلون،جدیروت،سوكو،تمنه،جمزووروستاهایاطرافآنهاراگرفتندو
درآنهاساكنشدند.19خداوندبهسببآحاز،یهودارادچارمصیبتكرد،
زیراآحازنسبتبهخداوندگناهورزیدویهودارانیزبهگناهكشاند.20اما
وقتیتغلتفالسر،پادشاهآشورآمد،بجایكمکبهآحازپادشاه،موجب
ناراحتیودردسراوشد.21هرچندآحازطالونقرةخانةخداوند،خزانههای

كاخسلطنتیوخانههایسرانقومرابهاوداد،ولیفایدهاینداشت.
22آحازباوجودتماماینمشكالت،بیشازپیشنسبتبهخداوندگناهورزید.
23اوبرایبتهایسوریهقربانینمودزیرافكرمیكرداینبتهاسوریهارا
كمکكردهاندتااوراشكستدهند.پساوهمبرایآنهاقربانیكردتااو
رایاریكنند.ولیهمینبتهاباعثنابودیآحازوتمامقوماوشدند.24آحاز
ظروفولوازمخانةخداراگرفته،درهمكوبیدودرهایخانةخداوندرا
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19:28آحازپادشاهبردوقبیله،یعنییهوداوبنیامین، 
حکومتمیکرد.باآنکهحکومتشمالی)اسرائیل(از
آنهاجداشدهبود،یهوداوبنیامینبههرحالدوقبیله
از12قبیلهاصلیاسرائیلبودند.ازاینروآحازپادشاه

اسرائیلنامیدهمیشود.
22:28مشکالتوکشمکشهامیتواندمردمرانابود
در بلوغ. و رشد برای باشد محرکی میتواند یا کند،

منجر روحانی سقوط به مشکالت پادشاه، آحاز مورد
شد.مشکالتلزومًانبایددرزندگیمانیزچنیننتیجهای
بدهد.وقتیبامشکالتیامصیبتروبهرومیشویم،باید
بهخاطرداشتهباشیمکهسختیهافرصتیبرایرشدبه
روبهرو مشکالت با وقتی 2:1ـ4(. )یعقوب میدهد ما
میشوید،رویخودراازاوبرنگردانید،بلکهروبهسوی

اوکنید.



بستتادیگركسیدرآنجاعبادتنكندودرهرگوشةاورشلیمبرایبتها
قربانگاهبناكرد.25درهریکازشهرهاییهودابتكدههاییبرباالیتپهها
ساختوبرایبتهابخورسوزانیدوبهاینطریقخشمخداوند،خدایاجدادش

رابرانگیخت.
26شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتآحازوكارهایاو،ازابتداتاانتها،در
كتاب»تاریخپادشاهانیهوداواسرائیل«نوشتهشدهاست.27وقتیآحازمرد،
اورادرشهراورشلیمدفنكردند،امانهدرآرامگاهسلطنتی.سپسپسرش

حزقیابرتختسلطنتنشست.

حزقیامعبدرابازگشاییمیکند

حزقیادرسنبیستوپنجسالگیپادشاهیهوداشدوبیستونه29
سالدراورشلیمسلطنتكرد.)مادرشابیانامداشتودخترزكریا

بود.(2اومانندجدشداودمطابقمیلخداوندرفتارمیكرد.
3حزقیادرهمانماهاولسلطنتخود،درهایخانةخداوندرادوبارهگشودو

آنهاراتعمیركرد.4اوكاهنانوالویانرااحضاركردتادرحیاطشرقیخانة
خدابااومالقاتكنند.5وقتیدرآنجاجمعشدندبهایشانگفت:

خداوند، خانة و كنید تقدیس را خود دهید. گوش من به الویها »ای
خدایاجدادتانراپاکنماییدوهرچیزناپاکراازقدسبیرونبریزید.
6زیراپدرانمادرحضورخداوند،خدایمانمرتكبگناهبزرگیشدهاند.آنها
خداوندوخانةاوراترکنمودندوبهعبادتگاهاواهانتكردند.7درهایخانة
خدارابستندوچراغهایشراخاموشكردند.درآنجابرایخدایاسرائیل
بخورنسوزاندندوقربانیتقدیمنكردند.8بنابراین،بطوریكهباچشمانخود
بریهوداواورشلیمخشمناکشدهوماراچنان مشاهدهمیكنید،خداوند
مجازاتكردهكهبرایدیگراندرسعبرتشدهایم.9پدرانمادرجنگ

كشتهشدهاندوزنانوفرزندانمادراسارتهستند.
10»ولیاینکمنتصمیمدارمباخداوند،خدایاسرائیلعهدببندمتااواز
خشمخودكهنسبتبهمادارد،برگردد.11ایفرزندانمن،درانجاموظیفة
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1:29تاریخچهزندگیحزقیادردومپادشاهانفصل18 
یافتمیشود.

11:29الویانازطرفخداانتخابشدهبودندتادرمعبد
خدمتکنند،اماسابقًاآحازشرورآنهاراازوظایفشان
فرا بهخدمت را بود)24:28(.حزقیاآنها برکنارکرده
خواندوبهایشانگفت:»درانجاموظیفهخودغفلتنکنید،

زیراخداوندشماراانتخابکردهتااوراخدمتکنید.«

یا فشارها اما نشویم، مواجه شرور پادشاهی با ما شاید
مسؤولیتهامیتواندموجبعدمفعالیتوبیثمریماشود.
وقتیخدمتیبرعهدهشماگذاشتهمیشود،درانجامآن
غفلتنکنید.اگرازرویانتخابیاازرویاجبارازانجام
خدماتمسیحیبازماندهاید،درپیفرصتهاییباشید)وبه
افرادینظیرحزقیاگوشفرادهید(کهخداسرراهشماقرار

میدهد.بعد،مانندالویان،آمادهعملشوید)12:29(.



خودغفلتنكنید،زیراخداوندشماراانتخابكردهتااوراخدمتنماییدو
درحضورشبخوربسوزانید.«

12و13و14ازالویانیكهدرآنجابودنداینعدهآمادگیخودرااعالمكردند:
ازطایفةقهات،محت)پسرعماسای(ویوئیل)پسرعزریا(؛
ازطایفةمراری،قیس)پسرعبدی(،وعزریا)پسریهللئیل(؛

ازطایفةجرشون،یوآخ)پسرزمه(وعیدن)پسریوآخ(؛
ازطایفةالیصافان،شمریویعیئیل؛

ازطایفةآساف،زكریاومتنیا؛
ازطایفةهیمان،یحیئیلوشمعی؛

ازطایفةیدوتون،شمعیاوعزیئیل.
15اینهاالویانهمكارخودراجمعكردندوهمگیخودراتقدیسنمودند
وهمانطوركهپادشاهدرپیرویازكالمخداوندبهایشاندستوردادهبود،
شروعبهپاکسازیخانةخداوندكردند.16كاهنانداخلخانةخداوندشدند
وآنجاراپاکكردندوهمةاشیاءناپاکراكهدرآنجابودبهحیاطآوردند
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2توا5:29؛12:30

15:29
1توا28:23

2توا5:29؛12:30

16:29
2توا16:15

16:29
2توا16:15
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بیداریهای 
بزرگدر

کتابمقدس
کتابمقدس
بهبیداریهایی

اشارهمیکندکه
طیآنمردم

گروهگروهبهخدا
رویآوردندواز
روشهایگناهآلود
زندگیشاندست
کشیدند.مشخصه
هرتحول،رهبری
بودکهبهخشکی
روحانیقومشپی
میبرد.ودرهر
مورد،آنرهبر

واردعملمیشد
کهازآشکار

ساختِنتمایالت
درونیاشبرمردم

نمیترسید.

رهبر

موسی

سموئیل

داود

یهوشافاط

حزقیا

یوشیا

عزرا

نحمیا
)همراهباعزرا(

محلآیات

خروج32و33

1سموئیل1:7ـ13

2سموئیل6

2تواریخ20

2تواریخ29ـ31

2تواریخ34و35

عزرا9و10
حجی1

نحمیا8ـ10

واکنشمردم

احکامخداراپذیرفتندوخیمهعبادتراساختند.

باازبینبردنبتهایخود،قولدادندکهخدارادراولویت
زندگیخودقراردهند.

صندوقعهدرابهاورشلیمآوردند؛باسرودوآالتموسیقی
خداراحمدگفتند؛

تصمیمگرفتندبرایدریافتکمکفقطبهخدااتکاکنند،و
بههمیندلیلیأسآنهابهشادیتبدیلشد.

معبدراطاهرساختند؛بتهاراازبینبردند؛دهیکبرایخانه
خداآوردند.

عهدبستندکهازکالمخدااطاعتکنندوتأثیراتگناهآلود
رااززندگیخودبزدایند.

پیوندخودراباکسانیکهباعثشدندازایمانخودعدول
کنند،شکستند؛تعهدخودرانسبتبهکالمخداتازهکردند؛

روزهگرفتند،بهگناهانخوداعترافکردند،آشکاراکالم
خداراخواندند،وکتبًاقولدادندکهدوبارهباتماموجودبه

خداخدمتکنند.



والویانآنهارابهخارجشهربردندوبهدرةقدرونریختند.17اینكار،در
روزاولماهاولشروعشدوهشتروزطولكشیدتابهحیاطبیرونیرسیدند
وهشتروزدیگرهمصرفپاکسازیحیاطنمودند.پسكارپاکسازی

خانةخداوندرویهمرفتهشانزدهروزطولكشید.
18سپسالویانبهكاخسلطنتیرفتندوبهحزقیایپادشاهگزارشداده،گفتند:
لوازم و قربانیهایسوختنی قربانگاه و خانةخداوند پاکسازی »ماكار
آنوهمچنینمیزنانمقدسولوازمآنراتمامكردهایم.19تماماسبابو
اثاثیهایكهآحازپادشاه،هنگامبستنخانةخداازآنجابیرونبردهبود،ما
آنهارادوبارهسرجایخودگذاشته،تقدیسكردیمواكنوندركنارقربانگاه

خداوندقراردارند.«
20روزبعد،صبحزودحزقیایپادشاهومقاماتشهربهخانةخداوندرفتند21و
هفتگاو،هفتقوچ،هفتبرهوهفتبزنربرایكفارةگناهانخاندان

سلطنتوقومیهوداونیزتقدیسخانةخداآوردند.
حزقیابهكاهنانكهازنسلهارونبودنددستوردادحیواناترارویقربانگاه
راسربریدندوكاهنان برهها و قوچها 22پسگاوها، قربانیكنند. خداوند
كفارة جهت را نر بزهای 23سپس پاشیدند. قربانگاه بر را حیوانات خون
گناهبحضورپادشاهومقاماتشهرآوردندوایشاندستهایخودرابرآنها
گذاشتند.24كاهنانبزهاینرراسربریدندوخونآنهاراجهتكفارةگناه
تمامقوماسرائیلبرقربانگاهپاشیدندزیراپادشاهگفتهبودكهبایدبرایتمام

بنیاسرائیلقربانیسوختنیوقربانیگناهتقدیمشود.
25طبقدستوریكهخداوندتوسطجادوناتاننبیبهداودپادشاهدادهبود،
حزقیاالویاننوازندهراباسنجها،بربطهاوعودهادرخانةخداوندگماشت.
26الویانباآالتموسیقیداودپادشاه،وكاهنانباشیپورهاآمادهایستادند.

كنند. تقدیم خداوند به را سوختنی قربانیهای داد دستور حزقیا 27آنگاه
نواختنكردندو به نوازندگانشروع قربانیشروعشد تقدیم هنگامیكه
سرایندگانباآهنگشیپورهاوسایرآالتموسیقیسرودهاییدروصف

19:29
2توا24:28

19:29
2توا24:28

21:29
الو14-3:4

21:29
الو14-3:4

22:29
الو18:4
22:29

الو18:4
23:29

الو15:4
23:29

الو15:4

24:29
الو26:4
24:29

الو26:4

25:29
2سمو2:7؛11:24

1توا6:25
2توا12:5؛14:8

25:29
2سمو2:7؛11:24

1توا6:25
2توا12:5؛14:8

27:29
2توا18:23

27:29
2توا18:23
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که  بود طریقی قربانی عهدعتیق، سرتاسر در  21:29
خداتعیینکردهبودبراینزدیکشدنبهاوواحیای
رابطهدرستبااو.قربانیایکهحزقیاتقدیمکرد،چنین
بهمنظور خدا بخشش طلبیدن برای که بود قربانیای
کفارهگناهانغیرعمدیانجاممیگرفت)برایکسب
اطالعاتبیشتردربارهاینکهچراخداقربانیرامقررکرد
ونحوهتقدیمقربــانی،نگاهکنـیدبهتوضیحاتمربوط

بهالویان1(.

22:29خونیکهرویقربانگاهپاشیدهمیشد،نمایانگر
بیگناهیحیوانقربانیشدهبودکهجایگناهشخصی
راگرفتهبودکهقربانیراتقدیممیکرد.حیوانمیمرد
برای دینی فریضه این کند. زندگی بتواند گناهکار تا
بودکهعیسیمسیح،پسربیعیبخدا، تدارکروزی
انسان تا زندگیبیگناهشرارویصلیبقربانیکرد
است، او مستحق که مجازاتی از گناهکار و خطاکار

رهایییابد)عبرانیان1:10ـ14(.



خداوندسراییدند.28تاپایانمراسمقربانی،دستةسرایندگانهمراهباصدای
شیپورهاسرودخواندندوتمامجماعت،خداراپرستشكردند.29درخاتمة
مراسم،پادشاهوتمامحاضرینزانوزده،خداوندراستایشنمودند.30پساز
آنحزقیایپادشاهوبزرگانقومبهالویاندستوردادندكهبامزمورهایداود
وآسافنبیدروصفخداوندبسرایند.الویانباشادیسرودخواندندوزانو

زدهخداوندراپرستشكردند.
31حزقیابهمردمگفت:»حالكهخودرابرایخداوندتقدیسكردهاید،قربانیها

وهدایایشكرگزاریخودرابهخانةخداوندبیاورید.«پسمردمقربانیهاو
هدایایشكرگزاریآوردندوبعضینیزداوطلبانهحیواناتیبرایقربانیسوختنی
تقدیمكردند.32و33رویهمرفتههفتادگاو،صدقوچودویستبرهبرایقربانی
سوختنیوششصدگاووسههزارگوسفندبعنوانهدایایشكرگزاریتقدیم
شد.34ولیتعدادكاهناِنآمادهكمبود،بنابراینتاآمادهشدنكاهناندیگر،
الویانایشانراكمکكردندتاتمامقربانیهایسوختنیراذبحكنند.)الویان
بیشترازكاهنانبرایخدمتآمادگیداشتند.(35عالوهبرقربانیهایسوختنی

فراوان،قربانیهایسالمتیوهدایاینوشیدنیتقدیمشد.
بهاینترتیب،خانةخداونددوبارهبرایعبادتآمادهشد.36حزقیاوتمامقوم
ازاینكهتوانستهبودندبهكمکخدابهاینزودیكارراتمامكنند،بسیار

خوشحالبودند.

حزقیاعیدپسحرادوبارهبرپامیدارد

حزقیایپادشاه،نامههاییبهسراسراسرائیلویهوداومخصوصًا30
قبایلافرایمومنسیفرستادوهمهرادعوتنمودتابهاورشلیم
جشن اسرائیل خدای خداوند، برای را پسح عید خداوند خانة در و بیایند
بگیرند.2و3پادشاهومقاماتمملكتیوتمامجماعتاورشلیمپسازمشورت

29:29
2توا18:20

29:29
2توا18:20

31:29
خرو22،5:35

31:29
خرو22،5:35

34:29
2توا11:35

34:29
2توا11:35

35:29
اعد5:15ـ10
2توا32:29

35:29
اعد5:15ـ10
2توا32:29

2:30
اعد10:9و11

2توا15،13:30

2:30
اعد10:9و11

2توا15،13:30
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31:29هدیهشکرگزاری)یاسالمتی(برایابرازقدردانی 
ازخداتقدیممیشد.اینهدیهمظهردوستیورابطهاحیا

شدهباخدابود.
34:29جالباستکهدستیارانازرهبرانخودآمادهتر
بودند،اماامروزهمدرکلیساگاهیداوطلبانیرامیبینیم
کهبیشازخادمینمسیحی»باتجربه«برایخدمتبه

خداونداشتیاقدارند.
زندگی خدا که بود زمانی یادآور پسح عید  1:30
قول خدا داد. نجات مصر در را اسرائیل ارشد پسران
کشته ارشد پسران همه تا بفرستد بالیی که بود داده
برهذبحشده بهجزپسرانخانوادههاییکهخوِن شوند
برسردرخانههایشاننقشبستهبود.اسرائیلیهااطاعت

کردند،ووقتیفرشتهخداوندخونرادید،ازآنخانهها
»گذشت«وبههیچیکازاهالیآنخانهصدمهنرساند
را اسرائیلیها فرعون بال، این از بعد .)23:12 )خروج
به سال هر تا شد مقرر عید این آزادکرد. اسارت از
رهایی را قومش چگونه خدا که کند یادآوری مردم
داد.تدارکاتدقیقیکههمدرمعبدوهمبرایجشن
تحولی عید این که میدهد نشان میگرفت، صورت
موقتییاآنینبود،بلکهتغییرریشهدارقلبیوهمیشگی

بود.
2:30و3شریعتخداشرطیداشتمبنیبراینکهدر
دیرتر ماه یک میتوانستند را پسح عید شرایط، بعضی

برگزارکنند)اعداد10:9و11(.



باهمتصمیمگرفتندمراسمعیدپسحرابجایوقتمعمولآندرماهاول،
اینباردرماهدومبرگزارنمایند.علتاینبودكهكاهنانكافیدراین
زمانتقدیسنشدهبودندوقومنیزدراورشلیمجمعنشدهبودند.4اینتصمیم
باتوافقپادشاهوتمامجماعتاخذشد.5پسبهسراسراسرائیل،ازدانتا
بئرشبعپیغامفرستادندوهمهرادعوتكردندتابهاورشلیمبیایندوعیدپسح
رابرایخداوند،خدایاسرائیلجشنبگیرند.زیرامدتزیادیبودكهآنرا

براساسشریعت،بطوردستهجمعیجشننگرفتهبودند.
6قاصدانازطرفپادشاهومقاماتمملكتبانامههابهسراسراسرائیلویهودا
خداوند،خدای بسوی بنیاسرائیل، »ای بود: چنین نامهها متن شدند. اعزام
ابراهیمواسحاقویعقوببازگشتكنید،تااونیزبسویشمابازماندگان
نماید. بازگشت بردهاید، بدر سالم جان آشور پادشاهان چنگ از كه قوم
7مانندپدرانوبرادرانخودنباشیدكهنسبتبهخداوند،خدایاجدادشانگناه
كردندوبطوریكهمیدانیدبشدتمجازاتشدند.8مثلآنهایاغینباشید،
بلكهازخداونداطاعتنماییدوبهخانةاوبیاییدكهآنراتابهابدتقدیس
فرمودهاستوخداوند،خدایخودراعبادتكنیدتاخشماوازشمابرگردد.
9اگرشمابسویخداوندبازگشتنمایید،برادرانوفرزندانشماموردلطف
كسانیقرارمیگیرندكهایشانرااسیركردهاندوبهاینسرزمینبازخواهند
گشت.زیراخداوند،خدایشمارحیمومهرباناستواگرشمابسویاو

بازگشتنماییداوشماراخواهدپذیرفت.«
10پسقاصدان،شهربهشهرازافرایمومنسیتازبولونرفتند.ولیدراكثرجاهابا
ریشخندواهانتمردممواجهشدند.11اماازقبیلههایاشیر،منسیوزبولونعدهای
اطاعتنمودندوبهاورشلیمآمدند.12درسرزمینیهودانیزخداتمامقومرامتحد

ساختتافرمانپادشاهومقاماتراكهازجانبخداوندبوداطاعتكنند.
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5:30
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2توا20:28

6:30
2توا20:28
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2توا8:29
حز13:20

8:30
2توا10:29
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میکا18:7

9:30
خرو6:34و7

تث2:30
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و  راوقفخدا بودکهخود پادشاهی حزقیا 6:30ـ9
زندگیروحانیملتشکردهبود.اوبهسرتاسریهوداو
اسرائیلنامهفرستادوهمهراترغیبکردکهبسویخدا
بازگردند.اوبهآنهاگفتکهسرسختنباشندبلکهخود
رابهخداوندتسلیمکنند.مانیزبادراولویتقراردادن
خدادرزندگیخود،بایدخودخواهیوسرسختیرادر
خودبشکنیموبپذیریمکهاومیداندچهچیزیبرایما

بهتریناستوبهطریقاوزندگیکنیم.
10:30حکومتشمالیبهتازگیبهتسخیرآشوریهادر
آمدهبود،وبیشترمردمآنبهسرزمینهایبیگانهمنتقل
شدهبودند.حزقیابهعدهکمیکهباقیماندهبودندنامه
فرستادوازآنهادعوتکردکهبرایعیدپسحبهاورشلیم

بیایند)1:30(،اماریشخندواهانتواکنشیبودکهآنها
بهایندعوتنشاندادند.کسانیکهبهخداوندخدمت
میکنندشایدوقتیبخواهندمردمراتشویقمیکنندکه
تمسخر با گیرند، سر از را خود رشد و روحانی امور
روبهروشوند.آیابرایوقتیکهبهخاطرایمانتانمورد
تمسخرقرارمیگیرید،آمادههستید؟درچنینمواقعی،
مرددنباشید.مانندحزقیا،درایمانتانمقاومباشید،وخدا

شماراجاللخواهدداد.
11:30دربیشترجاهاکهقاصدانحزقیا،مردمرابرای
عیدپسحدعوتمیکردند،مورداستهزاقرارگرفتند،اما
برخیدعوتآنهاراپذیرفتند.مادرکوششبرایسخن
گفتنازخدابادیگران،اغلبباواکنشهایمشابهیمواجه



13گروهعظیمیدرماهدومدرشهراورشلیمجمعشدندتاعیدپسحراجشن

بگیرند.14ایشانبرخاسته،تمامقربانگاههایاورشلیمراكهرویآنهاقربانیو
بخوربهبتهاتقدیممیشددرهمكوبیدهبهدرةقدرونریختند.

15درروزچهاردهمماهدوم،برههایعیدپسحراسربریدند.كاهنانوالویانی
كهبرایانجاممراسمآمادهنشدهبودند،خجالتكشیده،فوریخودراتقدیس
كردندوبهتقدیمقربانیمشغولشدند.16آنهاباترتیبیكهدرتوراتموسی،
مردخداآمدهاستسرخدمتخودایستادندوكاهنان،خونیراكهالویان

بهدستایشاندادند،برقربانگاهپاشیدند.
17و18و19عدةزیادیازقومكهازسرزمینهایافرایم،منسی،یساكاروزبولون
نمیتوانستند و بودند نیاورده بجا را تقدیس و طهارت مراسم بودند آمده
برههایخودراذبحكنند،پسالویانمأمورشدنداینكاررابرایایشان
انجامدهند.حزقیایپادشاهنیزبرایایشاندعاكردتابتوانندخوراکعید
پسحرابخورند،هرچنداینبرخالفشریعتبود.حزقیاچنیندعاكرد:»ای
خداوندمهربان،خدایاجدادما،هركسیراكهقصدداردتوراپیروینماید
ولیشرعًاخودرابرایشركتدراینمراسمتقدیسنكردهاست،بیامرز.«
بنیاسرائیل 21پس نكرد. رامجازات آنها راشنیدو 20خداونددعایحزقیا

هفتروزعیدپسحراباشادیفراواندرشهراورشلیمجشنگرفتند.
ضمنًاالویانوكاهنانهرروزباآالتموسیقیخداوندراستایشمیكردند.
22)حزقیایپادشاهازتمامالویانیكهمراسمعبادتیراخوبانجامدادهبودند
سالمتی قربانیهای قوم بود. برقرار عید مراسم روز هفت كرد.( قدردانی

تقدیمكردندوخداوند،خدایاجدادشانراستایشنمودند.
23تمامجماعتپسازمشورت،تصمیمگرفتندعیدپسحهفتروزدیگرادامه
یابد؛پسباشادیهفتروزدیگراینعیدراجشنگرفتند.24حزقیاهزار
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میشویم.بسیاریازمردمدعوتبرایپذیرشمسیحرا 
نخواهندپذیرفت.امااینامرنبایدماراازرساندنپیغام
که کنید درک و بدانید اگر دارد. باز دیگران به خدا
عدمقبولانجیلامریعادیاست،اینآگاهیمیتواند
مورد احساسکه این از را شما و بهشماکمککند
پذیرشقرارنمیگیرید،آزادسازد.بهخاطرداشتهباشید
کهروحالقدسهممحکوممیکندوهممطمئنمیسازد.
وظیفهماایناستکهازمردمدعوتکنیمدراعمالخدا،

ادعاهایاو،ووعدههایاوتأملکنند.
14:30درستهمانطورکهکاهنانمعبدراپاککرده
بتهاپاککردند از را نیزشهر مردم بودند)4:29و5(،
وبعدخودراطاهرساختندتابرایپرستشآمادهشوند
)17:30ـ19(.حتیپادشاهانخوبیهودانتوانستندازشر

شوند خالص بلند مکانهای روی قربانگاههای و بتها
با حزقیا عاقبت، .)33:20 2تواریخ ؛ 4:14 )2پادشاهان

کمکقومش،موفقبهانجامآنشد.
15:30مردمبرایدادنهدیهوتقدیمقربانیبهمعبد
خجالت الویان و کاهنان که داشتند اشتیاق بهقدری
کشیدندکهمانندآنهاشوروشوقندارند.اشتیاقوایمان
قلبی ایمان داشت. وا عمل به را خادمین عادی، مردم
وا را کلیسا تجربه با کارکنان باید امروز عادی، افراد
داردکهاشتیاقبرایکارخدارادرخودشعلهورسازند.
افرادمعمولیراهرگزنبایدازهیأترهبریکلیساکنار
کرد. محروم کلیسایی تصمیمگیریهای از یا گذاشت
نیاز میدهند، ارائه ایمان از آنها که الگویی به کلیسا

دارد.



گاووهفتهزارگوسفندبرایقربانیبهجماعتبخشید.مقاماتمملكتی
نیزهزارگاوودههزارگوسفندهدیهكردند.دراینهنگامعدةزیادیاز

كاهناننیزخودراتقدیسنمودند.
25تماممردمیهودا،همراهباكاهنانوالویانوآنانیكهازمملكتاسرائیل
آمدهبودند،ونیزغریبانساكناسرائیلویهودا،شادیمیكردند.26اورشلیم
اززمانسلیمانپسرداودپادشاهتاآنروز،چنینروزشادیبخودندیدهبود.
27درخاتمه،كاهنانوالویانایستاده،قومرابركتدادندوخدادعایآنها

راازقدسخوددرآسمانشنیدواجابتفرمود.

حزقیاعبادتراازنوبرقرارمیکند

بعدازپایانعیدپسح،اسرائیلیهاییكهبرایشركتدرعیدبه31
اورشلیمآمدهبودندبهشهرهاییهودا،بنیامین،افرایمومنسیرفتند
وبتكدههایرویتپههاراویرانكرده،تمامبتها،قربانگاههاومجسمههای

شرمآوراشیرهرادرهمكوبیدند.سپسهمگیبهخانههایخودبازگشتند.
2حزقیادستههایكاهنانوالویانرابرحسبنوعخدمتیكهداشتنددوباره

سرخدمتقرارداد.خدماتایشانعبارتبودنداز:تقدیمقربانیهایسوختنی
وقربانیهایسالمتی،رهبریمراسمعبادتیوشكرگزاریوخواندنسرود
درخانةخداوند.3همچنینبرایقربانیهایسوختنیصبحوعصر،قربانیهای
روزهایسبتوجشنهایماهنووسایرعیدهاكهدرتوراتخداوندمقرر
شدهبود،پادشاهازاموالخودحیواناتیهدیهكرد.4عالوهبراین،برایاینكه
كاهنانوالویانبتوانندتماموقتمشغولانجاموظیفهایباشندكهدرتورات
مقررشدة تاسهم اورشلیمخواست مردم از بود، مقررشده آنها برای خدا
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26:30بیشاز200سالاززمانیکهچنینجشنیدر 
اورشلیمبرگزارشدهبود،میگذشت.

1:31چرابتپرستیتااینحدبدبود؟اسرائیلیهاحق
اما شوند، متوسل حقیقی بهیکخدای فقط که داشتند
از بتهایبیجانوساختهشده دائمًادردامپرستش آنها
چوبیاسنگمیافتادند.آنهاپرستشخدایخالقراکنار
میگذاشتندتامخلوقاورابپرستند.ماهموقتیکهخدا
رادیگردراولویتزندگیخودقرارنمیدهیم،درستبه
اندازهآنهامرتکبگناهمیشویم.وقتیمابهثروت،مقام،
داراییهایمادیبیشازخدامیاندیشیم،عماًلآنهارامثل
بتمیپرستیم.مردمیهودابهخاطربتپرستیبهسرزمینهای
دوربهاسارتبردهشدند)14:36ـ17(.شایدمابهاسارت
بردهنشویم،امامجازاتدرانتظارهمهکسانیاستکه

اهدافدنیویرابرامورروحانیاولویتمیدهند.

2:31ـ21کاهناندرطولسلطنتپادشاهانشرورمورد
حمایتدولتقرارنداشتند.حزقیامطابقطرحاصلیکه
داودپادشاهریختهبود،کاهنانراتقسیمبندیکردوکار
؛ 6:23ـ23 )1تواریخ انداخت جریان به دوباره را معبد

3:24ـ19(.
کرد؛ برقرار دوباره را دهیک فریضه حزقیا  4:31ـ6
دهیکنوبردرآمدبودکههرکسبهکاهنانوالویان
اهدامیکردتاآنهابتوانندراحتبهخداومردمخدمت
کنند.مردمنسبتبهصدورحکمپادشاه،واکنشفوری
نشاندادندونوبرمحصوالتخودراآوردند.آیاخدانوبر
درآمدتانرادریافتمیکند؟سخاوتباعثمیشودکه
دادنمابرایخدادلچسبباشد)2قرنتیان8و9(.امروز
اگرهمهایمانداراندائمًاازاینالگوپیرویمیکردند،

کلیساشکلدیگریپیدامیکرد.



كاهنانوالویانرابهآنهابدهند.5بهمحضصدورفرمانپادشاه،مردماسرائیل
باكمالسخاوتمندینوبرغله،شراب،روغنزیتونوعسلونیزدهیکتمام
محصوالتزمینخودراآورده،هدیهكردند.6تمامكسانیكهدریهوداساكن
بودندعالوهبردهیکگلههاورمهها،مقدارزیادیهدایایدیگرآوردندو
برایخداوند،خدایخودوقفكردند.7اینكارراازماهسومشروعكردندو
درماههفتمبهپایانرساندند.8وقتیحزقیاوبزرگانقومآمدندواینهدایارا

دیدندخداوندراشكروسپاسگفتندوبرایقوماسرائیلبركتطلبیدند.
9حزقیاازكاهنانوالویاندربارةهدایاسؤالكرد،10وعزریا،كاهناعظم،

كهازطایفةصادوقبودجوابداد:»ازوقتیكهمردمشروعكردندبهآوردن
اینهدایایخوراكیبهخانةخداوند،ماازآنهاخوردیموسیرشدیمومقدار

زیادینیزباقیماندهاست،زیراخداوندقومخودرابركتدادهاست.«
11حزقیادستوردادكهدرخانةخداوندانبارهاییبسازند.12پسازآمادهشدن

انبارها،تمامموادخوراكیاهداءشدهرادرآنجاانباركردند.مسئولیتنگهداری
انبارهابعهدةكننیایالویبودوبرادرششمعینیزاوراكمکمیكرد.13ده
الویدیگرنیزازطرفحزقیایپادشاهوعزریا،كاهناعظم،تعیینشدند
تازیرنظرایندوبرادرخدمتكنند.اینالویانعبارتبودنداز:یحیئیل،

عزریا،نحت،عسائیل،یریموت،یوزاباد،ایلیئیل،یسمخیا،محتوبنایا.
14و15قوری)پسریمنةالوی(كهنگهباندروازةشرقیبود،مسئولتوزیعهدایادر
میانكاهنانشد.دستیاراناواینهابودند:عیدن،منیامین،یشوع،شمعیا،امریاوشكنیا.
ایشانهدایارابهشهرهایكاهنانبردندومیانگروههایمختلفكاهنانتقسیم
میكردندوسهمپیروجوانرابطورمساویمیدادند.16درضمنبهخانوادةكاهنان
نیزسهمیتعلقمیگرفت.17نامكاهنانبرحسبطایفههایشانونامالویانبیست
سالهوباالترنیزبرحسبوظایفیكهدرگروههایمختلفداشتند،ثبتشدهبود.
18بهخانوادههایكاهنانیكهنامشانثبتشدهبود،بطورمرتبسهمیهایدادهمیشد
زیرااینكاهنانخودراوقفخدمتخداكردهبودند.19افرادینیزتعیینشدندتا
هدایایخوراكیرابینكاهنانیكهدرمزارعاطرافشهرهازندگیمیكردندونیز

بینكسانیكهنامشاندرنسبنامةالویانثبتشدهبود،توزیعكنند.
20بهاینترتیبحزقیایپادشاهدرموردتوزیعهدایادرسراسریهودااقدام
نمودوآنچهدرنظرخداوند،خدایشپسندیدهودرستبودبجاآورد.21او
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20:31و21حزقیامردمراتاتحولروحانیپیشبرد. 
تحول: برای است الگویی حکم در ما برای او، اعمال
)1(اولبابهیادآوردنوفاداریخدادرگذشتهشروع
کنید)2:30و3(؛)2(علیرغماستهزاهابهکارخودادامه
دهید)10:30(؛)3(اثراتشریرراباخشنونتاززندگی

خودبزدایید)14:30؛1:31(؛)4(گناهخودرابهخدا
آزاد را خود پرستش، در )5( )22:30(؛ کنید اعتراف
شما بطن از خودجوش بهطور خدا عبادت تا بگذارید
جاریشود)23:30(؛)6(برایکارخداباسخاوتهدیه

بدهید)4:31ـ8(.



باتمامدلوجانآنچهبرایخانةخداالزمبودانجاممیدادوازشریعتو
احكامخداپیرویمینمودوبههمینجهتهمیشهموفقبود.

آشوریهابهیهوداهجوممیآورند

مدتیبعدازاصالحاتحزقیایپادشاه،سنحاریب،پادشاهآشوربه32
سرزمینیهوداهجومآوردوشهرهایحصارداررامحاصرهكردو

درصددتسخیرآنهابرآمد.
2وقتیحزقیافهمیدكهسنحاریبقصدحملهبهاورشلیمرادارد3بامقامات
مملكتیوفرماندهانسپاهبهمشورتپرداخت.آنهاتصمیمگرفتندچشمههای
آببیرونشهرراببندند.4پسعدةزیادیازمردمراجمعكردندوچشمهها
ونهریراكهدرمیانمزرعههاجاریبود،مسدودساختند.آنهاگفتند:»نباید

بگذاریمپادشاهآشوربهآبدسترسیپیداكند.«
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1:32آشوردرزمانحزقیاامپراطوریعظیمیبودوبیشتر 
خاورمیانهراتحتکنترلداشت.آشورازسرزمینکوچکی
واقعدرایرانوعراقامروزی،قدرتخودراکمکمدر
و ق.م.( 859 تا 883( دوم آشوربانیپال حکومت زمان
پسرششلمناسرسوم)859تا824ق.م.(تثبیتکرد.در
زمانحکومتتغلتفالسرسومسرحداتآشورتامرزهای
اسرائیلگسترشیافتوبهیکیازبزرگترینامپراطوریها
درتاریخباستانتبدیلشد.شلمناسرچهارمحکومتشمالی
رادرسال722نابودکرد،ونوهاش،سنخاریب)705ـ681(
کوشیدیهودا،یعنیحکومتجنوبیراتحتسلطهخوددر
آورد.کمترازیکقرنبعد،حکومتآشورفروپاشید
)612(.)برایکسباطاالعاتبیشتردربارهآشوروپادشاهان

آن،نگاهکنیدبهجدولموجوددر2پادشاهان18(.
1:32وادارکردناقوامبهپرداختباجوخراجروشبسیار
خوبیبودبرایاینپادشاهانبیگانهتامبنایدرآمدخودرا
رویآنقراردهند.پادشاهانآشوریازکشورهاسوگند
وفاداریمیگرفتندکهمطابقآن،آنهاملزمبودندکهباج
خودرابهصورتحیواناتاهلی،شراب،تجهیزاتجنگی
)مثلاسب،ارابه،سالح(،طال،نقره،وهرچیزدیگریکه
پادشاهمهاجمراخشنودمیساخت،بپردازند.گرفتناسیر
برایپادشاهانگرانتماممیشد،ازاینرودرمواقعیاسیر
یا میگرفت صورت بزرگی شورشهای که میگرفتند

میخواستندشهرهایویرانشدهرامجددًامسکونیسازند.
1:32وقتیحزقیایپادشاهبااحتمالهجومهولناکاز
جانبآشوریهامواجهشد،دوتصمیممهمگرفت.اوهر
کاریکهمیتوانستبرایمقابلهبااینوضعانجامدادو
براینتیجهبهخداتوکلکرد.ایندرستهمانچیزیاست
کهمابههنگاممواجههباشرایطسختوهولناکبایدانجام

دهیم.هرکاریکهمیتوانیدبرایحلمشکلیابهترکردن
وضعانجامدهید.وقتیاینکاررامیکنید،وضعیتیامشکل

رابهخدابسپاریدوبرایحلآنبهاوتوکلنمایید.
3:32و4چشمههایطبیعی،جزءمنابعبزرگتأمینآب
اورشلیمبود.شهرهابایدکنارچشمهکهمنبعمطمئنآببود،
ساختهمیشد.حزقیادریکاقدامماهرانهنظامی،چشمههای
بیرونشهررامسدودکردوآبراازطریقتونلیزیرزمینی
بهدرونشهرهدایتنمود)30:32(؛ازاینرو،اورشلیمدر
طولمحاصرهایطوالنینیزازآببرخوردارمیشد.تونل
حزقیاهمراهباکتیبهایکهنحوهساختآنبرآننوشته
شده،کشفشدهاست.دوگروهازکارگران،حفاریدرزیر
زمینراشروعکردند،یکگروهدراورشلیموگروهدیگر
نزدیکچشمهجیحونتااینکهدروسطراهبههمرسیدند.

امپراطوریآشور
امپراطوریقدرتمندآشورازخلیجفارستاآنسویهاللحاصلخیز،ودر
جنوبتامصرگستردهبود.شلمناسرسومباتسخیرشهرهاییدرباخترمثل
قرقر،امپراطوریراتادریایمدیترانهگسترشداد.تغلتفالسرامپراطوری
راتاجنوبتاسوریه،اسرائیل،یهودا،وفلسطینتوسعهبخشید.شلمناسر

چهارمبودکهسامره،پایتختاسرائیلرانابودکرد.
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5سپسحزقیاقسمتهایخرابشدةحصاراورشلیمراتعمیركردوبرآن
برجهاییساخت.اوحصاردیگرینیزدرپشتحصاراصلیدرستكردهبه
اینوسیلهنیرویدفاعیخودراتقویتنمود.همچنینقلعةملوراكهدرشهر
داودبودمستحكمنمودوتعدادزیادیسالحوسپرتهیهدید.6حزقیامردم
شهررافراخواندوفرماندهانبرآنهاگماشتوآنهارادردشتوسیعمقابل

شهرجمعكرده،بااینكلماتآنهاراتشویقنمود:
7»دلیروقویباشیدوازپادشاهآشوروسپاهبزرگاونترسید،زیراآنكهباماست
تواناترازاوست!8پادشاهآشورسپاهبزرگیهمراهخودداردولیآنهاانسانهایی
بیشنیستند،اماماخداوند،خدایخودراهمراهخودداریمكهبهماكمکمیكند

وبرایمامیجنگد.«اینسخنانحزقیابهایشانقوتقلببخشید.
9آنگاهسنحاریب،پادشاهآشوركهباسپاهبزرگخودشهرالكیشرامحاصره
كردهبود،قاصدانیرابااینپیامنزدحزقیاومردمیهوداكهدراورشلیمجمع

شدهبودندفرستاد:
10»سنحاریب،امپراطورآشورچنینمیگوید:بهچهكسیامیدبستهایدكهدر
اورشلیمدرمحاصرهباقیمیمانید؟11حزقیایپادشاهبااینوعدهكهخداوند
شماراازچنگپادشاهآشورخواهدرهانید،میخواهدشماراآنقدردرآنجا
نگهداردتاازگرسنگیوتشنگیبمیرید.12مگرهمینحزقیانبودكهتمام
معبدهایخداراكهبرفرازتپههابودخرابكردوبهیهوداواورشلیمدستورداد
كهفقطدربرابریکقربانگاهعبادتكنندوفقطبررویآنبخوربسوزانند؟
13و14مگرنمیدانیدمنواجدادمنچهبرسرقومهایدیگرآوردهایم؟كدام
یکازخدایانآنقومهاتوانستندبراینجاتسرزمینشانكاریانجامدهند؟
پسآیافكرمیكنیدخدایشمامیتواندشماراازچنگمنبرهاند؟15نگذارید
حزقیاشمارافریبدهد.حرفهایاوراباورنكنید.بازهممیگویم،خدایان
هیچمملكتیتاكنوننتواستهاندقومخودراازدستمنواجدادمبرهانند،چه
رسدبهخدایشما.«16قاصدانپادشاهآشور،سخناناهانتآمیزبسیاریبرضد
خداوندوخدمتگزاراوحزقیاگفتند.17همچنینامپراطورآشورنامهایبهاین
مضمونبرضدخداوند،خدایاسرائیلنوشته،اورااهانتنمود:»خدایانممالک
دیگرنتوانستندملتخودراازچنگمنبرهانند،مسلمًاخدایحزقیاهمنخواهد
توانستملتخودراازدستمنبرهاند.«18قاصدانباصدایبلندبهزبان
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تا  ببیند. ایمان« با»چشم میتوانست حزقیا 7:32و8
وقتیکهاودرجناحخداوندبود،تعدادمخالفانمعنایی
نداشت.»خداوندقادرمتعالمیگوید«،پیروزی»نهبه
قدرت،نهبهقوت،بلکهبهروحمن«بهدستمیآید
)زکریا6:4(.حزقیاتوانستبااطمینانخاطربهافرادش

فکر به خدا که نداشت شکی زیرا بدهد، قلب قوت
اوهست.آیاشمادرجناحخداوندهستید؟شایدشما
هرگزباسپاهدشمنروبرونشوید،اماباقدرتخدادر
پیکارهاییکههرروزباآنمواجهمیشوید،میتوانید

پیروزشوید.



عبری،مردمیراكهرویحصارشهرجمعشدهبودندتهدیدمیكردندوسعی
داشتندآنهارابترسانندومضطربكنندتابتوانندشهررابگیرند.19قاصدان
گمانمیكردندخدایاورشلیمهممانندخدایانسایركشورهاساختهوپرداختة

دستانساناست؛بهایندلیلبودكهچنینسخنمیگفتند.
20سپسحزقیایپادشاهواشعیاینبی)پسرآموص(دعاكردندوازخداكمک
طلبیدند.21خداوندنیزفرشتهایفرستادوسربازانآشوروهمةفرماندهانو
افسرانشانراهالکكرد.پسسنحاریبباخفتبهسرزمینخودبازگشت
وهنگامیكهداخلمعبدخدایخودشد،پسرانخودشاورادرآنجاكشتند.
22بهاینطریقخداوند،حزقیاومردماورشلیمراازدستسنحاریبوسایر
دشمناننجاتدادودرسراسرمملكتاوصلحوامنیتبرقرارنمود.23عدة
زیادیبهاورشلیمآمده،هدایاییبرایخداوندوحزقیاآوردند.ازآنپس،

حزقیایپادشاهدرمیانتمامقومهابسیارسربلندشد.
24درآنروزهاحزقیابیمارشدونزدیکبودبمیرد.اوبهدرگاهخداونددعا
كردوخداوندبهاونشاندادكهشفاخواهدیافت.25اماحزقیامغرورشدوپس
ازشفایشمطابقمیلخدارفتارنكرد،بههمینعلتخشمخداعلیهاوویهودا
واورشلیمافروختهگردید.26آنگاهحزقیاوساكناناورشلیمازغرورخودتوبه

كردندودرنتیجهدرطولحیاتحزقیا،غضبخداوندبرآنهانازلنشد.
27حزقیابسیارثروتمندشدوبهاوجافتخاررسید.بهدستوراوبراینگهداری

طالونقرهوجواهراتوعطریاتواشیاءقیمتیوسپرهایش،انبارهاساختند.
28اوهمچنینانبارهابرایذخیرهكردنغالت،شرابوروغنزیتون؛طویلهها
برایحیواناتوآغلهابرایگلههاساخت.29خداگلههاورمههاوثروت
زیادیبهاوبخشیدواوبراینگهداریآنهاشهرهاساخت.30حزقیاجلونهر
باالییجیحونیکسددرستكردوآبآنرابسمتغربشهرداود

جارینمود.اوبههركاریدستمیزدموفقمیشد.
31اماوقتیفرستادگانیازبابلآمدندتادربارةمعجزةشفایافتناواطالعاتی
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31:32آزمایشمیتواندماهیتواقعیشخصرانشان 
در یعنی گذاشت، وا خود حال به را حزقیا خدا دهد.
دهد. نشان را ماهیتخود تا کرد آزمایش را او واقع
موقعموفقیت،اکثرًامیتوانیمزندگینیکیداشتهباشیم.
نازک پوسته بسرعت رنجها یا مشکالت، فشارها، اما
تا ما قدرت اینکه مگر میزند، کنار را ما نیکیهای
باشد.درفشارهایادرمواقعیکه درونمانعمقداشته
هستید؟ آدمی چگونه شما میرود، پیش بد چیز همه
کسانیکههمیشهوفادارند،الزمنیستنگراناینباشند

کهفشارهاممکناستچهنقابیازچهرهشانبردارد.

تا میکرد طی را سیرصعودی آرامآرام بابل  31:32
بهقدرتیجهانیتبدیلشود.درهمانحال،امپراطوری
آمدن کار روی و داخلی بهخاطرکشمکشهای آشور
تعدادیپادشاهضعیف،آرامآرامروبهانحطاطمیرفت.
وقتیعاقبتحکومتآشوردرسال612ق.مفروپاشید،
بابلدرزمانحکومتنبوکدنصرتبدیلبهقدرتیجهانی
شد)برایکسباطالعاتبیشتردربارهبابل،نگاهکنید

بهتوضیحاتمربوطبه2پادشاهان14:20(.
31:32چراخداحزقیارابهحالخودواگذاشت؟ظاهرًا
وقتی شد. تکبر دچار بیماریاش، از شفا از بعد حزقیا



كسبكنند،خداحزقیارابحالخودواگذاشتتاماهیتخودرانشاندهد
ومعلومشودچگونهآدمیاست.

32شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتحزقیاوكارهایخوباودركتاب
اشعیاینبی)پسرآموص(وكتاب»تاریخپادشاهانیهوداواسرائیل«نوشته
شدهاست.33وقتیحزقیامرداورادرقسمتباالییآرامگاهسلطنتیدركنار
پادشاهاندیگربهخاکسپردندوتمامیهوداواورشلیمدرزمانوفاتشنسبت

بهاوادایاحترامكردند.پسازاوپسرشمنسیبرتختسلطنتنشست.

منسیبریهوداسلطنتمیکند

منسیدوازدهسالهبودكهپادشاهشدوپنجاهوپنجسالدراورشلیم33
سلطنتكرد.

2اوازاعمالقبیحقومهایبتپرستیكهخداوندآنهاراازكنعانبیرونرانده
بود،پیرویمیكردونسبتبهخداوندگناهمیورزید.3و4و5منسیمعبدهای
باالیتپههاراكهپدرشحزقیاخرابكردهبوددوبارهبنانمود،قربانگاههایی
برایبعلدرستكردوبتهایشرمآوراشیرهراساخت.منسیآفتابوماهو
ستارگانراپرستشمیكردوبرایآنهاقربانگاههاییساختوآنهارادرحیاط
خانةخداوندقرارداد،یعنیدرهمانخانهوشهریكهخداوندتابهابدبراینام
خودبرگزیدهبود.6منسیپسرانخودرابعنوانقربانیدردرةهنومسوزانید.او
جادوگریوفالگیریمیكردوبااحضاركنندگانارواحوجادوگرانمشورت
مینمود.اوبااینكارهایشرارتآمیز،خداوندرابهخشمآورد.7منسیحتی
یکبتدرخانةخداوندگذاشت،یعنیهمانمكانیكهخدادربارةآنبهداود
وسلیمانگفتهبود:»نامخودراتابهابدبراینخانهوبراورشلیم،شهریكه
ازمیانشهرهایقبایلاسرائیلبرایخودانتخابكردهام،خواهمنهاد.8اگرقوم
اسرائیلازقوانینودستوراتیكهمنبوسیلةموسیبهآنهادادهامپیروینمایند،
باردیگرهرگزایشانراازاینسرزمینیكهبهاجدادایشاندادهام،بیرون
نخواهمراند.«9ولیمنسیمردمیهوداواورشلیمراگمراهكردوآنهابدتراز

قومهاییكهخداوندآنهاراازكنعانبیرونراندهبود،رفتارنمودند.
10منسیوقوماوبهاخطارهایخداوندتوجهنمیكردند.11پسخداوندسپاهیان
آشوررافرستادوآنهامنسیراگرفته،باغلوزنجیربستندواورابهبابلبردند.
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فرستادگانآمدندتادربارهشفایمعجزهآسایاوپرسو 
جوکنند،خداخودراکنارکشیدتاببیندحزقیاچهواکنشی
نشانخواهدداد.متأسفانه،اعمالحزقیاغروراوراآشکار
ساخت.اوبهجایخدابهموفقیتهایخودشاشارهکرد.

علیه بابل سالهای652و648ق.م.،شهر بین  11:33

آشورشورشکرد.شورشسرکوبشد،اماشایدآشور
بهمنسیمظنونشدکهشایداوازشورشحمایتکرده
بابل به محاکمه برای را منسی آنکه علت شاید باشد.
بردند،بهجایآنکهبهنینوا،پایتختآشورببرند،همین

امرباشد.



12وقتیمنسیدرتنگنابودفروتنشدوازخداوند،خدایاجدادخویشطلب
یارینمود.13خداونددعایاوراشنیدواورابهاورشلیمبازآورده،سلطنتشرا

بهاوبازگرداند.آنگاهمنسیپیبردكهخداوندفقطخداست.

12:33
2توا26:32

12:33
2توا26:32

13:33
عز23:8
دان32:4

13:33
عز23:8
دان32:4

دومتواریخ33 1157

 

12:33و13درفهرستپادشاهانفاسد،ناممنسیدررأس
قراردارد.زندگیاوفهرستیاستازاعمالشرورانهشامل
بتپرستی،قربانیکردنفرزندانخودش،وبیحرمتیبه
معبد.باوجوداین،عاقبتاوبهگناهانشپیبردوبسوی
خدافریادبرآوردتااوراببخشد.وخداشنید.اگرخدا

میتواندمنسیراببخشد،مطمئنًاهرکسدیگریرانیز
میتواندببخشد.آیااحساسگناهشدیدبردوششماسنگینی
میکند؟آیاباورنمیکنیدکهکسیبتواندشماراباتمام
کارهایبدیکهکردهاید،ببخشد؟شجاعباشیدزیراتالحظه

مرگ،هیچکسبیرونازحوزهبخششخداقرارندارد.

حتیمطالعهخالصهایازشرارتهایمنسیپادشاهباعثنفرتانسانمیشودوحیرتمیکنیمکهچطور
خدااورابخشیدهاست.اونهتنهاعمدًاباهتکحرمتبهمعبدسلیمان،خدارارنجاند،بلکهبتهارانیزپرستید
وحتیفرزندانخودرابرایآنهاقربانیکرد!قربانیکردنکودکانازاعمالشرمآورمربوطبهبتپرستی

است،عملیکهضدخداوضدبشراست.چنینگناهانوقیحانهایمستلزممجازاتسختیاست.
خدابادادناخطاربهمنسیوتنبیهاو،درحقاوعدالتنشانداد.خدادرواکنشبهتوبهقلبی
منسی،براورحمکردواورابخشیدوهمهچیزرابهاوبازگرداند.ماکهازهمانطبیعتمنسی
برخورداریم،ازمجازاتخدایعنیتبعیدوافتادنبهدستآشوریهامتعجبنمیشویم.اماتوبهمنسی
وبخششخداغیرمنتظرهاست.زندگیمنسیتغییرکرد.خدابهاوفرصتدادکهازنوشروعکند.
خدابرایجلبتوجهشماتاچهحدموفقبودهاست؟آیاهیچوقتمانندمنسی،بهخودآمدهاید
وفریادکمکبسویاوبلندکردهاید؟بینشماوبخششکاملخدافقطیکچیزقرارداردکه

هماناتوبهودعابرایپیداکردنوضعیتجدیدمیباشد.

نقاطقوتوموفقیتها:
علیرغمعواقبتلخگناهانش،ازآنهادرسعبرتگرفت. *

بافروتنیدرحضورخداازگناهانشتوبهکرد. *
نقاطضعفواشتباهات:

قدرتخدارابهچالشطلبیدوشکستخورد. *
بسیاریازتأثیراتمثبتسلطنتپدرش،حزقیاراخنثیکرد. *

پسرانشرابرایبتهاقربانیکرد. *
درسهاییاززندگیاو:

خدابرایجلبتوجهشخص،راههایزیادیرابهکارمیگیرد. *
بزرگوکوچکیگناه،میزانبخششراتعییننمیکند،بلکهاشتیاقمابرایتوبهاستکه *

تعیینکنندهآناست.
آمارحیاتی:

اهل:اورشلیم *
شغل:پادشاهیهودا *

خویشاوندان:پدر:حزقیا.مادر:حفصیبه.فرزند:آمون. *
آیاتکلیدی:

»وقتیمنسیدرتنگنابودفروتنشدوازخداوند،خدایاجدادخویشطلبیارینمود.خداوند،
دعایاوراشنیدواورابهاورشلیمبازآورده،سلطنتشرابهاوبازگرداند.آنگاهمنسیپیبردکه

خداوندفقطخدااست«)2تواریخ12:33و13(.
20:33نقلشدهاست.ازاودرارمیا4:15 ماجرایمنسیدر2پادشاهان1:21ـ18و2تواریخ33:32ـ

نیزنامبردهشدهاست.

ـی
ـــ
نس
م



در درهایكه از را داود شهر بیـرونی منسیحصـار واقعه، این از 14بعـد
را عوفل تپة دور حصار نیز و ماهی دروازة تا است جیحون نهر غـرب
اودرتمامشهرهایحصارداریهودا افزود. ارتفاعآن بر نموده، بازسازی
فرماندهـاننظامیقرارداد.15همچنـینبتخودراازخانـةخداوندبرداشت
وتمامبتهاوقربانگاههـاییراكهبرتپةخانةخداوندودراورشلیمساخته
بودخرابكردوهمهراازشهربیـرونریخت.16سپسقربانگــاهخداوند
راتعمیركردوقربانیهـایسالمتیوهدایـایشكرگـزاریتقدیمنمـودو
ازمردمیهـوداخواستكهخداوند،خدایاسرائــیلراعبادتكنـند.17اما
برایخداونـد، فقط ولی میكـردند، قربـانی تپـهها باالی بر هم بـاز قـوم

خدایخود.
18شرحبقیةرویدادهایسلطنتمنسیونیزدعایاوبهپیشگاهخداواینكه
چگونهخداوند،خدایاسرائیلتوسطانبیابااوسخنگفت،همهدركتاب
»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.19دعایاوومستجابشدنش،
شرحگناهانوشرارتش،اسامیمكانهایرویتپههاكهدرآنجابتكدهها،
بتهایشرمآوراشیرهوبتهایدیگربرپانمود،همهدركتاب»تاریخانبیا«
نوشتهشدهاست.)البتههمةاینهامربوطبهپیشازبازگشتاوبسویخدا
بود.(20منسیمردودرقصرخودبهخاکسپردهشدوپسرشآمونبجای

اوبهتختسلطنتنشست.

آمونبریهوداسلطنتمیکند
اورشلیم در دوسال و یهوداشد پادشاه بودكه ساله دو و بیست 21آمون
سلطنتكرد.22اونیزمانندپدرشمنسینسبتبهخداوندگناهورزیدوبرای
تمامبتهاییكهپدرشساختهبودقربانیتقدیمكردوآنهاراپرستید.23ولی
برعكسپدرش،درمقابلخداوندفروتننشدبلكهبهشرارتهایخودادامه
داد.24سرانجامافرادشبضداوتوطئهچیدندواورادركاخسلطنتیاشبهقتل
رساندند.25مردم،قاتالنآمونراكشتندوپسرشیوشیارابجایاوبرتخت

سلطنتنشاندند.
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17:33اگرچهمردمفقطخدارامیپرستیدند،امااین 
ایشان به خدا میدادند. انجام نادرستی بهطرز را کار
مکانهای در فقط را خود قربانیهای که بود فرموده
خاصیتقدیمکنند)تثنیه13:12و14(.اینکارآنهارااز
تغییرروشعبادتیشانبازمیداشتوازآنهادرمقابل
محافظت بتپرستان مذهبی آداب خطرناک تأثیرات

میکرد.بدبختانه،مردمبهاستفادهازاینمکانهابرای
آنها )1( که ندادند تشخیص و دادند، ادامه عبادت
فرایضیرااختیارکردهاندکهخداباآنهامخالفاست،و
)2(اینمکانهابرخالفاحکامخدابود.مابایدمواظب
ما عبادتی فرایض در دنیوی، ظریف اثرات که باشیم

تحریفایجادنکند.



یوشیابریهوداسلطنتمیکند

یوشیاهشتسالهبودكهپادشاهشدوسیویکسالدراورشلیم34
سلطنتكرد.2اومانندجدشداودمطابقمیلخداوندعملمیكرد

وازدستوراتخدااطاعتكاملمینمود.
3یوشیادرسالهشتمسلطنتخود،یعنیدرسنشانزدهسالگیبهپیرویاز
خدایجدشداودپرداختوچهارسالبعدشروعكردبهپاکنمودنیهودا
واورشلیمازبتپرستی.اوبتكدههایرویتپههاوبتهایشرمآوراشیرهو
سایربتهاراازمیانبرداشت.4بهدستوراوقربانگاههایبعلراخرابكردند
وقربانگاههایبخوروبتهایشرمآوراشیرهوسایربتهاراخردنموده،گرد
5او پاشیدند. قربانیمیكردند، آنها برای قبرهایكسانیكه راروی آنها
استخوانهایكاهنانبتپرسترارویقربانگاههایخودشانسوزانیدوبدین

وسیلهیهوداواورشلیمراپاكسازیكرد.
6یوشیابهشهرهایقبیلةمنسی،افرایموشمعونوحتیتاسرزمیندورافتادةنفتالی
نیزرفتودرآنجاوخرابههایاطرافنیزهمینكارراكرد.7اودرسراسر
اسرائیلقربانگاههایبتپرستانرامنهدمنمود،بتهایشرمآوراشیرهوسایربتهارا
درهمكوبیدوقربانگاههایبخوررادرهمشكست.سپسبهاورشلیمبازگشت.

8یوشیادرسالهجدهمسلطنتخود،بعدازپاكسازیمملكتوخانةخدا،
شافان)پسراصلیا(ومعسیاشهرداراورشلیمویوآخ)پسریوآحاز(وقایع
نگاررامأمورتعمیرخانةخداوند،خدایخودكرد.9آنهابرایانجاماینكار
بهجمعآوریهدایاپرداختند.الویانیكهدربرابردرهایخانةخدانگهبانی
میدادندهدایاییراكهمردمقبایلمنسی،افرایموبقیهبنیاسرائیلوهمچنین
ساكنانیهوداوبنیامینواورشلیممیآوردند،تحویلمیگرفتندونزدحلقیا،
كاهناعظممیبردند.10و11سپسآنهدایابهناظرانساختمانیخانةخداوند
سپردهمیشدتاباآن،اجرتنجارهاوبناهارابدهندومصالحساختمانیاز
قبیلسنگهایتراشیده،تیروالواربخرندوباآنهاخانةخداراكهپادشاهان

قبلییهوداخرابكردهبودندبازسازیكنند.
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1:34تاریخچهزندگییوشیادردومپادشاهانفصل23 
یافتمیشود.

مرد سالگی 12 سن در پسرها یوشیا، زمان در  3:34
محسوبمیشدند.درسن16سالگییوشیادیگروظایف
مربوطبهمقامخودرامیفهمید.حتیدراینسنکم،او
نسبتبهبسیاریازپادشاهانبزرگترازخودکهپیش
ازاوسلطنتکردهبودند،حکمتبیشتریازخودنشان
داد،زیراتصمیمگرفتهبودازخداوندخداوحکمتاو

میدهد، خدا که حکمتی که است واضح کند. پیروی
جوان افراد شاید نیست. مسن افراد به محدود منحصرًا
همآنقدرحکیمباشندکهسمتهایرهبریروحانیرا
نصیحت تیموتائوس به پولس دهند. اختصاص خود به
میکندکهاجازهندهدکسیاورابهدلیلجوانیاشحقیر
بشمارد)1تیموتائوس12:4(.اگرخدابهشماحکمتو
بصیرتروحانیدادهاست،بدونتوجهبهسنخودآنرا

درخدمتاوبهکارگیرید.



باصداقتكارمیكردندوكسانیكهبركارآنهانظارت افراد 12و13همة
مینمودندعبارتبودنداز:یحتوعوبدیایالویازطایفةمراری؛زكریاو
مشالمازطایفةقهات.ازالویاننوازندهبراینظارتبركارباربرانوسایر

كارگراناستفادهمیشد.عدهایدیگرازالویاننیزمنشیونگهبانبودند.

توراتدرمعبدپیدامیشود
14هنگامیكههدایاراازخانةخداوندبیرونمیبردند،حلقیا،كاهناعظم،
كتابتوراتموسیراكهشریعتخداونددرآننوشتهشدهبودپیداكرد.
15حلقیابهشافان،منشیدربارگفت:»درخانةخداوندكتابتوراتراپیدا

كردهام!«وكتابرابهشافانداد.16شافانباآنكتابنزدپادشاهآمدو
چنینگزارشداد:»مأمورانتووظیفةخودرابهخوبیانجاممیدهند.17آنها
صندوقهایهدایاراكهدرخانهخداوندبودگشودندوآنهاراشمردندوبه
دستناظرانوكارگرانسپردند.«18سپسدربارةكتابیكهحلقیابهاوداده

بودصحبتكردوآنرابرایپادشاهخواند.
19وقتیپادشاهكلماتتوراتراشنید،ازشدتناراحتیلباسخودرادرید،
اخیقام)پسرشافان(،عبدون)پسرمیكا(،شافانمنشیدربارو 20وحلقیا،
عسایاملتزمخودرابحضورخواست.21پادشاهبهآنهاگفت:»ازخداوندسؤال
كنیدكهمنوبازماندگاناسرائیلویهوداچهبایدبكنیم.بدونشکخداوند
ازدستماخشمگیناست،چوناجدادمامطابقدستوراتاوكهدراین

كتابنوشتهشدهاست،رفتارنكردهاند.«
22پسآنمرداننزدزنیبهنامحلدهرفتندكهنبیبودودرمحلةدوماورشلیم
زندگیمیكرد.)شوهراوشلوم،پسرتوقهتونوهحسره،خیاطدرباربود.(
وقتیجریانامررابرایحلدهتعریفكردند،23حلدهبهایشانگفتكهنزد
پادشاهبازگردندواینپیغامراازجانبخداوند،خدایاسرائیلبهاوبدهند.
24»مناینشهروساكنانشرابهتماملعنتهاییكهازاینكتاببرایتو
خواندهشد،گرفتارخواهمساخت.25زیرااینقوممراترکگفته،بتپرست
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15:34و16آنتوراتکهحلقیاپیداکرد،احتمااًلکتاب 
تثنیهبودهاستکهدرزمانسلطنتپادشاهانشرورمفقود
شدهبود.حاالکهاینکتابپیداشدهبود،یوشیادریافت
کهبهمنظورآنکهمردمدوبارهازفرامینخداپیرویکنند،

الزماستتغییراتاساسیصورتبگیرد.
را گناه که است بهگونهای انسان طبیعت  19:34
سرسریمیگیرد؛یعنیآنراتوجیهمیکند،تقصیررا
را گناه از وارده آسیب یا میاندازد، دیگری بهگردن
دستکممیگیرد.امادرموردیوشیایخداترسچنین

نبود.بیتوجهیمردمبهشریعتخدابهقدریاورامنزجر
ساختکهبرایبیاناندوهشلباسشراپارهکرد.درک
حقیقیگناهانمانبایدبهاندوهقلبیمنتهیشودوبهما
بکشیمودرجستجوی »ازگناهدست کمککندکه
زندگیجاویدبرآییم«)2قرنتیان10:7(.آیاشماهمیشه
گناهخودراتوجیهمیکنید،تقصیررابهگردندیگران
میاندازید،ووانمودمیکنیدکهگناهتانچندانهمبد
نیست؟خداگناهراسرسرینمیگیرد،وازمامیخواهد

کهواکنشیوشیادرمقابلگناهراازخودنشاندهیم.



شدهاندوباكارهایشانخشممرابرانگیختهاند.پسآتشخشممنكهبراورشلیم
افروختهشده،خاموشنخواهدشد.26و27و28امامندعایتورااجابتخواهمنمود
واینبالراپسازمرگتوبراینسرزمینوساكنانشخواهمفرستاد.تواین
بالرانخواهیدیدودرآرامشخواهیمردزیراهنگامیكهكتابتوراترا
خواندیوازاخطارمنبرضداینشهروساكنانشآگاهشدی،ازرویناراحتی

لباسخودرادریدیودرحضورمنگریهكردیوفروتنشدی.«
فرستادگانپادشاهاینپیغامرابهاورساندند.

29پادشاهبدنبالبزرگانیهوداواورشلیمفرستادتانزداوجمعشوند.30پس
تمامكاهنانوالویان،مردمیهوداواورشلیم،كوچکوبزرگجمعشدندو
همراهپادشاهبهخانةخداوندرفتند.درآنجاپادشاهتمامدستوراتكتابعهد
راكهدرخانهخداوندپیداشدهبودبرایآنهاخواند.31پادشاهنزدستونیكه
دربرابرجمعیتقرارداشتایستادوباخداوندعهدبستكهبادلوجاناز
دستوراتواحكاماوپیرویواطاعتكندومطابقآنچهكهدرآنكتاب
نوشتهشدهرفتارنماید.32اوهمچنینازتماماهالیاورشلیموبنیامینخواست

تاآنهانیزباخداعهدببندند،وایشاننیزچنینكردند.
33بهاینترتیب،یوشیاسرزمینیراكهبهمردماسرائیلتعلقداشت،ازبتها
پاکنمودوازمردمخواستتاخداوند،خدایخودراعبادتكنند.آنهادر

طولدورانسلطنتیوشیاازخداوند،خدایاجدادخویشپیرویكردند.

یوشیادستوربرگزاریجشنپسحرامیدهد

یوشیایپادشاهدستوردادكهعیدِپَسح،روزچهاردهمماهاولدر35
اورشلیمبرگزارشود.برههایعیدپسحراهمانروزسربریدند.
2اوهمچنینكاهنانرابرسركارهایشانگماشتوایشانراتشویقنمود
كهدوبارهخدمتخودرادرخانةخداوندشروعكنند.3یوشیابهالویانیكه

تقدیسشدهبودندودرسراسراسرائیلتعلیممیدادندایندستورراداد:
»اكنونصندوقعهددرخانهایستكهسلیمان،پسرداود،پادشاهاسرائیل،
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31:34وقتییوشیاطوماریراکهحلقیاپیداکردهبود 
)14:34(خواند،حالتتوبهوتواضعبهخودگرفتو
قولدادکهازاحکامخدامطابقآنچهکهدرطومارنوشته
شدهبود،پیرویکند.کتابمقدسکالمخدااستبرای
ما،و»زندهوبانفوذ«میباشد)عبرانیان12:4(.امااگر
آنرانخوانیم،نمیتوانیمبدانیمکهخداازماچهمیخواهد.
اماحتیخواندنکالمخدانیزکافینیست؛مابایداشتیاق
داشتهباشیمهرچهراکهکالمخدامیگویدانجامدهیم.
بینطومارمخفیدرمعبدوکتابمقدسمخفیدرقفسه

ندارد.کتابمقدسیکه تفاوتیوجود ما خانه کتابخانه
نخوانیم،بهاندازهکتابمقدسگمشدهبیثمراست.

3:35یکیازوظایفالویاندرزمانموسیاینبودکه
صندوقعهدرابههرجاکهقوماسرائیلمیرفت،حمل
زیراحاالجای نداشت، دیگرضرورت کار این کنند.
صندوقعهدبهطوردائمیدرمعبدبود.یوشیافقطداشت
الویانراازوظایفیآگاهمیکردکهخداازطریقداود
بهآنهاتکلیفکردهبود،آنزمانکهطرحساختمعبد

تهیهمیشد)1تواریخ24(.



برایخداساختهاستودیگرالزمنیستشماآنرابردوشخودبگذارید
وازجاییبهجاییدیگرببرید،پسوقتخودراصرفخدمتخداوند،
خدایتانوقوماوبنمایید.4و5مطابقمقرراتیكهداود،پادشاهاسرائیلوپسرش
سلیمانوضعنمودهاند،برایخدمتبهدستههایکهتقسیمشوید.هردسته
درجایخوددرخانهخدابایستدوبهیكیازطایفههایقوماسرائیلكمک
كند.6برههایعیدپسحراسرببرید،خودراتقدیسنماییدوآمادهشویدتا
بهقومخودخدمتكنید.ازدستوراتخداوندكهبوسیلةموسیدادهشده،

پیروینمایید.«
7سپسپادشاهسیهزاربرهوبزغالهوسههزارگاوجوانازاموالخودبرای
قربانیدرعیدپسحبهبنیاسرائیلداد.8مقاماتدربارنیزبطورداوطلبانهبه
قوموبهكاهنانوالویانهدایاییدادند.حلقیاوزكریاویحیئیلكهناظران
خانةخدابودند،دوهزاروششصدبرهوبزغالهوسیصدگاوبرایقربانیدر
عیدپسحبهكاهناندادند.9كننیا،شمعیا،نتنئیلوبرادراناوحشبیا،یعیئیل
ویوزابادكهرهبرانالویانبودندپنجهزاربرهوبزغالهوپانصدگاوبرای

قربانیدرعیدپسحبهالویاندادند.
10وقتیترتیباتالزمدادهشدوكاهناندرجاهایخودقرارگرفتندوالویان
مطابقدستورپادشاهبرایخدمتبهگروههایمختلفتقسیمشدند،11آنگاه
الویانبرههایعیدپسحراسربریده،پوستشانراازگوشتجداكردندو
كاهنانخونآنبرههارارویقربانگاهپاشیدند.12آنهاقربانیهایسوختنی
هرقبیلهراجداكردندتامطابقنوشتةتوراتموسیآنهارابحضورخداوند
تقدیمنمایند.13سپسطبقمقررات،گوشتبرههایقربانیرابریانكردندو
قربانیهایدیگررادردیگهاوتابههاپختندوبسرعتبینقومتقسیمكردند
تابخورند.14كاهنانتاشبمشغولتقدیمقربانیهایسوختنیوسوزاندنپیه
قربانیهابودندوفرصتنداشتندبرایخودخوراکپسحراتهیهكنند؛پس

الویان،همبرایخودوهمبرایكاهنانخوراکپسحراتهیهكردند.
15دستةسرایندگانكهازنسلآسافبودندبهسركارخودبازگشتندومطابق
دستوراتیكهبوسیلةداودپادشاه،آساف،هیمانویدوتوننبیپادشاهصادر
شدهبود،عملكردند.نگهباناندروازههاپستخودراترکنكردندزیرا
برادرانالویایشانبرایآنهاخوراکآوردند.16مراسمعیدپسحدرآنروز
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الوی  همه که معبد دروازههای نگهبانان  15:35
میکردند محافظت معبد اصلی ازچهارورودی بودند،
آنها میکردند. باز را دروازهها صبح روز هر و
خردهکاریهایروزانهدیگریرانیزانجاممیدادند،از

قبیلنظافتوآمادهکردنهدایابرایقربانیکردن،و
نگهداشتِنحسابهدایایپرداختیبهمعبد)برایکسب
اطالعاتبیشتردربارهنگهباناندروازهها،نگاهکنیدبه

1تورایخ1:26(.



انجامشدوهمةقربانیهایسوختنی،همانطوركهیوشیادستوردادهبود،بر
رویقربانگاهخداوندتقدیمشد.

17تمامحاضرین،عیدپسحوعیدفطیرراتاهفتروزجشنگرفتند.18از
زمانسموئیلنبیتاآنزمانهیچعیدپسحیمثلعیدیكهیوشیابرگزار
نمود،برگزارنشدهبودوهیچپادشاهیدراسرائیلنتوانستهبودبهاینتعداد
كاهنوالویوشركتكنندهازسراسریهوداواورشلیمواسرائیلدرعید
پسحجمعكند.19اینعیدپسحدرسالهیجدهمسلطنتیوشیابرگزارشد.

یوشیادرجنگکشتهمیشود
20هنگامیكهیوشیاكارهایمربوطبهخانةخدارابهانجامرسانیدهبود،نكو،
پادشاهمصر،باقشونخودبهكركمیشواقعدركناررودفراتآمدویوشیا
بهمقابلةاورفت.21امانكوقاصدانیبااینپیامنزدیوشیافرستاد:»ایپادشاه
یهودا،منباتوقصدجنگندارم،منآمدهامبادشمنخودبجنگم،وخدابه
منگفتهاستكهبشتابم.دركارخدامداخلهنكنواالتوراازبینخواهد
برد،زیراخدابامناست.«22ولییوشیاازتصمیمخودمنصرفنشد،بلكه
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17:35جشنعیدفطیرششروزبودکهازروزبعداز 
عیدپسحشروعمیشد.عیدفطیرمانندعیدپسحیادآور
اجدادشان مثل درست مردم بود. مصر از قوم خــروج
خمیرمایه بدون نان روز هفت مصر، ترک بههنگام
خوردند،زیرانانبدونخمیرمایهبرایآنهاکههرآن
میشد آماده زود کنند، آغاز را خود سفر بود ممکن
)خروج14:12ـ20(.اینعیدبهمردمیادآوریمیکرد
سرزمینی به و گذاشتهاند سر پشت را اسارت آنها که

آمدهاندکهخدابهآنهاوعدهدادهبود.
20:35اینواقعهدرسال609ق.م.رویداد.بابلیهانینوا
پایتختآشورراسهسـالقبلازآننابودکردهبودند.
آشوریهایشکستخوردهدوبارهدرحارانوکرکمیش
جمعشدند،امابابلسپاهخودرافرستادتاآنهارایکبار
برایهمیشهنابودسازد.نکو،فرعونمصرکهمیخواست
کشورشقدرتجهانیباشد،ازقدرتفزایندهبابلنگران
بود،ازاینرو،سپاهشراازطریقیهوداعازمشمالکرد
یوشیای اما کند. کمک آشوریها به کرکمیش در تا
پادشاهسعیکردازعبورنکوازسرزمینشورسیدنبه
کرکمیشجلوگیریکند.یوشیاکشتهشد،ویهوداتابع
مصرشد.نکوبهکرکمیشرسیدوبهمدتچهارسال
حملهبابلیهارابهتأخیرانداخت؛امادرسال605شکست
سختیخوردومغلوبشدوبابلمیرفتکهبزرگترین

ابرقدرتزمانهشود.

قومی پادشاه نکو آنکه بهخاطر یوشیا  21:35ـ23
بتپرستبود،بهپیغاماوتوجهنکرد.اینتصوراشتباه
به باشد، خدا بزرگتر نقشه از جزئی نمیتواند نکو که
قیمتجانیوشیاتمامشد.پیغامخداممکناستبهطرق
غیرمنتظرهبهمابرسد.اجازهندهیدتعصبیاتصورات

نادرستچشمانشمارانسبتبهپیغامخداکورکند.

جنگکرکمیش
درسال609ق.م.وقتیکهنکو،فرعونمصر،بهقصدشکستبابلیهاکه
درحالتبدیلشدنبهقدرتبزرگبودند،آمادهعزیمتبهکرکمیششد
تابهآشوریهاملحقشود،جنگیجهانیدرشرفوقوعبود.نکوسربازانش
راازیهوداعبورداد،درحالیکهیوشیایپادشاهسعیکرددرمجدومانع
اوشود،اماکشتهشد.جنگدرسال605ق.م.درکرکمیششروعشد،و
مصریهاوآشوریهاشکستسختیخوردندوتاحماتموردتعقیبقرار

گرفتندودوبارهشکستخوردند.حاالبابلابرقدرتتازهبود.
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سپاهخودرابهقصدجنگبهدرةمجدوهدایتكرد.اولباسشاهانةخود
راعوضكردتادشمناورانشناسد.یوشیابهپیامنكو،پادشاهمصركهاز

جانبخدابود،توجهنكرد.
بشدت او و زدند را یوشیا خود تیرهای با دشمن تیراندازان جنگ، 23در
بیرون جنگ میدان از را او كه داد دستور افرادش به یوشیا شد. مجروح
به نهادندو برعرابةدومش پائینآورده، ازعرابهاش اورا ببرند.«24پس
اورشلیمبازگرداندندواودرآنجادرگذشت.ویرادرآرامگاهسلطنتیدفن
كردندوتمامیهوداواورشلیمبرایاوعزاگرفتند.25ارمیاینبیبراییوشیا
مرثیهایساخت.خواندناینمرثیهدراسرائیلبصورترسمدرآمد،بطوری
كهتابهامروزنیزاینمرثیهرامردانوزنانبهیادیوشیامیخوانند.اینمرثیه

دركتاب»مراثی«نوشتهشدهاست.
26و27شرحكاملرویدادهایدورانسلطنتیوشیا،اعمالخوباوواطاعتش
ازكتابشریعتخداونددركتاب»تاریخپادشاهانیهوداواسرائیل«نوشته

شدهاست.

3ـیهودابهبابلتبعیدمیشود
یهوآحازبریهوداسلطنتمیکند

مردمیهودایهوآحازپسریوشیارابجایپدرشبهتختسلطنت36
پادشاهشدوسه بیستوسهسالگی نشاندند.2یهوآحازدرسن
یهودا از و كرد معزول را او مصر 3پادشاه نمود. سلطنت اورشلیم در ماه
حدود400ر3كیلوگرمنقرهو34كیلوگرمطالباجگرفت.4پادشاهمصر،
الیاقیمبرادریهوآحازرابرتختسلطنتیهودانشاندونامالیاقیمرایهویاقیم

گذاشتویهوآحازرابهمصربهاسیریبرد.

یهویاقیمبریهوداسلطنتمیکند
5یهویاقیمبیستوپنجسالهبودكهپادشاهشدویازدهسالدراورشلیمسلطنت
كرد.اونسبتبهخداوند،خدایخودگناهورزید.6نبوكدنصر،پادشاهبابل
اورشلیمراگرفتویهویاقیمرابهزنجیربسته،اورابهبابلبرد.7نبوكدنصر
مقداریازاشیاءقیمتیخانةخداوندراگرفته،بهبابلبردودرمعبدخود
گذاشت.8شرحبقیةرویدادهایدورانسلطنتیهویاقیموتمامشرارتهاو
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6:36نبوکدنصرپسربنیانگذارامپراطوریجدیدبابلبود. 
نبوکدنصردرسال605ق.م.یعنیسالیکهبهپادشاهی
رسید،درجنگکرکمیشپیروزشدوامپراطوریآشوررا

منهدمساخت)نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه20:35(.
)برایکسباطالعاتبیشتردربارهنبوکدنصر،تاریخچه

زندگیاورادردانیالفصل4بخوانید.(



بدیهاییكهكرددركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیلویهودا«نوشتهشده
است.پسازاو،پسرشیهویاكینپادشاهشد.

یهویاکینبریهوداسلطنتمیکند
9یهویاكینهیجدهسالهبودكهپادشاهشد،وسهماهودهروزدراورشلیم
سلطنتكرد.اونیزنسبتبهخداوندگناهورزید.10درفصلبهارنبوكدنصر
پادشاهاورااسیركردههمراهاشیاءقیمتیخانةخداوندبهبابلبرد.نبوكدنصر،

صدقیا،عموییهویاكینرابهپادشاهییهوداواورشلیممنصوبكرد.

صدقیابریهوداسلطنتمیکند
11صدقیادرسنبیستویکسالگیپادشاهشدویازدهسالدراورشلیم

بهپیام نیزنسبتبهخداوند،خدایخودگناهورزیدو سلطنتكرد.12او
ارمیاینبیكهازجانبخداوندسخنمیگفت،گوشنداد.13اوهرچندبرای
نبوكدنصربهنامخداسوگندصداقتووفادارییادكردهبودولیعلیهاوقیام
كرد.صدقیاباسرسختیبهراهخودادامهدادونخواستفروتنشودوبسوی

خداوند،خدایاسرائیلبازگشتكند.
14تمامرهبران،كاهنانومردمیهوداازاعمالقبیحقومهایبتپرستپیروی
ساختند. نجس اورشلیم در را خداوند مقدس خانة طریق این به و كردند
15خداوند،خدایاجدادشان،انبیایخودرایكیپسازدیگریفرستادتابه

ایشاناخطارنمایند،زیرابرقوموخانةخودشفقتداشت.16ولیبنیاسرائیل
انبیایخدارامسخرهكرده،بهپیامآنهاگوشندادندوبهایشاناهانتنمودند
تااینكهخشمخداوندبرآنهاافروختهشدبحدیكهدیگربرایقومچارهای

نماند.

سپاهبابلمعبدراویرانمیسازد
17پسخداوندپادشاهبابلرابضدایشانبرانگیختوتماممردمیهودارابه
دستاوتسلیمكرد.اوبهكشتارمردمیهوداپرداختوبهپیروجوان،دختر
وپسر،رحمنكردوحتیواردخانةخداشدوجوانانآنجارانیزكشت.
18پادشاهبابلاشیاءقیمتیخانةخدارا،ازكوچکتابزرگ،همهرابرداشت
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16:36خدابهیهودابهخاطرگناهشهشدارمیدادو 
هموارهمردمراموردلطفخودقرارمیداد،فقطبرای
آنکهآنهابسویاوبازگردند.اماکاربهجاییرسیدکه
دیگرچارهایباقینماند.ازمخفیکردنگناهدرقلب

خودحذرکنید.روزیخواهدآمدکهدیگرچارهایباقی
نخواهدماندومجازاتخداجایگزینرحمتاومیشود.
گناهیکهشخصاغلبآنراتکرارمیکند،اماهرگز

ازآنتوبهنمیکند،مصیبتبهبارمیآورد.



وخزانةخانةخداوندراغارتنمودوهمراهگنجهایپادشاهودرباریانبه
بابلبرد.19سپسسپاهیاناوخانةخداراسوزاندند،حصاراورشلیمرامنهدم
كردند،تمامقصرهارابهآتشكشیدندوهمةاسبابقیمتیآنهاراازبین
بهقدرت تا بردهشدندو اسارت به بابل به ماندند بردند.20آنانیكهزنده

رسیدنحكومتپارس،اسیرپادشاهبابلوپسرانشبودند.
21بهاینطریق،كالمخداوندكهبوسیلةارمیاینبیگفتهشدهبودبهحقیقت
پیوستكهسرزمیناسرائیلمدتهفتادسالاستراحتخواهدكردتاسالهایی

راكهدرآنهاقوماسرائیلقانونسبتراشكستهبودجبرانكند.
22درسالاولسلطنتكورش،امپراطورپارس،خداوندآنچهراكهتوسطارمیای
نبیفرمودهبودبهانجامرسانید.اوكورشرابرآنداشتتافرمانیصادركندو

آنرانوشته،بهسراسرامپراطوریخودبفرستد.ایناستمتنآنفرمان:
آسمانها خداوند،خدای میدارمكه اعالم پارس امپراطور 23»من،كورش،
تمامممالکجهانرابهمنبخشیدهوبهمنامرفرمودهكهبرایاودرشهر
اورشلیمكهدرسرزمینیهوداستخانهایبسازم.پس،ازتمامیهودیانیكه
درامپراطوریمنهستندهركهبخواهدمیتواندبهآنجابازگردد.خداوند،

خدایاسرائیلهمراهاوباشد!«
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تبعیدبهبابل
باوجودمعدودپادشاهانخوبیهوداواصالحاتبهجا،مردمهرگزواقعًا
عوضنشدند.شرارتآنهاادامهیافتوباالخرهخداامپراطوریبابل،به
پادشاهینبوکدنصررابهکارگرفتتایهوداراتسخیرکند،اورشلیمرا

نابودسازد،واهالیآنرابهبابلبهاسیریببرد.

قوم اسارت جالبی بهطرز 27:26ـ45 الویان  21:36
خدا قوم که میگوید و میکند پیشگویی را اسرائیل
چگونهبهخاطرنااطاعتیازاوازسرزمینشاندورخواهند
شد.یکیازقوانینیکهآنهانادیدهگرفتند،اینبودکه
سالهفتمبعدازهرششسالزمینبایداستراحتکندو
ازتولیدمحصولبیاساید)خروج10:23و11(.هفتادسال
اسارتاجازهدادتازمیناستراحتکند،وجبرانهمه
سالهاییرابکندکهاسرائیلیهااینحکمرابهجانیاوردند.

مامیدانیمکهخدابههمهوعدههایخودعملمیکند،
چهوعدههایبرکتوچهوعدههایمجازات.

22:36و23کورشایناعالمرا48سالبعدازنابودی
معبد)18:36و19(،یعنیسالبعدازآنکهبابلراتسخیر
و اعالم این ماجرای عزرا کتاب نمود. صادر کرد،

بازگشتتبعیدیهابهیهودارانقلمیکند.
22:36و23کتابدومتواریخبهافتوخیزهایعبادت
بود. اورشلیم معبد مظهرش که عبادتی میپردازد، خدا
طرحساختمعبدراداودریختوسلیمانآنرابناکرد
وبزرگترینمراسمعبادتیراکهدنیاتابهآنموقعبه
خوددیدهبود،برقرارکرد.عبادتدرمعبدبهشکلیعالی

سازماندهیشدهبود.
امادرزمانسلطنتعدهایازپادشاهانشرور،معبدمورد
شمرده خوار جایی تا عبادت و گرفت قرار بیحرمتی
میشدند. تکریم خدا از بیشتر بسیار بتها که میشد
باالخره،خودمعبدبهدستورنبوکدنصر،پادشاهبابل،نابود
شد)19:36(.پادشاهانازبینرفتند،معبدنابودشد،مردم
بهسرزمیندیگریمنقلشدند.قومازپایهواساسواقعی
اماخوشبختانهپایهواساسبزرگتری خودمحرومشد.
وجودداشتوآنخودخدابود.وقتیبهنظرمیرسدکه
نیزهنوز ما ازهمهچیزدرزندگیبینصیبمیشویم،

خدا،کالمش،حضورش،ووعدههایشراداریم.
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