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Jeremiás papi családból 
származott, Júda 
királyságában élt. 
Az apja, Hilkija, pap 
volt. A család egy 
Anatót nevű városban 
élt, Jeruzsálemhez 
közel. Meglehet, hogy 
a szülei azt gondolták, 
hogy belőle is pap lesz. 
De Istennek más 
tervei voltak vele.



Amikor Jeremiás 
született, Isten népe nem 
az Isten Igéje szerint élt.
Gyakorlatilag mindnyájan -
a királytól kezdve a 
legegyszerűbb dolgozó
emberig - hamis isteneket 
imádtak, még Isten szent 
templomában is ! 



Amikor 
Jeremiás 
fiatalember 
lett, Isten 
beszélt hozzá : 
"Én már a 
születésed előtt 
ismertelek és akkor kiválasztottalak, 
hogy a szóvivőm legyél."



"Ó, Uram Istenem ! � kiáltotta. � Én nem tudok 
beszélni, hisz még csak gyerek vagyok." Persze 
nem volt már gyermek - 20 éves volt. De Jeremiás 
nem gondolta, hogy képes Isten nevében beszélni, 

és szembe tud
nézni mindazzal a
kegyetlenséggel,

ami körülveszi.



"Ne félj ! � nyugtatta Jeremiást
Isten. � Csak menj oda, ahová

küldelek. 
És beszélj 

arról, amire 
kérlek. 

Én veled 
leszek 
azért is, hogy 
megmentselek." 
Ezután Isten 
valami rendkívülit tett. 
Isten megérintette 
Jeremiás száját.



Isten erőt, bátorságot és bölcsességet adott 
Jeremiásnak. Ő minden félelem nélkül beszélt, 
emlékeztetve az embereket arra, hogy Isten 
szereti őket és segíteni akar rajtuk. De senki sem 

figyelt rá. Még
a király sem.



Sőt, a papok is megharagudtak rá és nem akarták, 
hogy Istenről beszéljen. Voltak hamis próféták 
is, akik azt állították, hogy Jeremiás hazudik.



Jeremiás felidézte az embereknek, hogy 100 évvel 
ezelőtt az északi királyság, azaz Izráel elfordult 
Istentől. Az ellenségeik, az asszírok megverték 
őket és minden izráeli lakost kitelepítettek távoli 
területekre.



Most Júda népe, a 
déli királyság, hagyta 
el Istent. Az ellenséges 
csapatok már indulófélben 

voltak. Vajon 
Isten engedi, hogy 
a népe vereséget 
szenvedjen és 
száműzetésbe 
menjen ? 



Az emberek bálványoknak hódoltak. 
Vajon a bálványok meg fogják tudni őket 
szabadítani az ellenségeiktől ? Nem ! Csak 
Isten mentheti meg őket. Az emberek 
annyira megharagudtak Jeremiásra, 
hogy egy tervet dolgoztak 
ki a megölésére. De Isten 

megóvta 
szolgáját.



Aztán Isten valami olyat 
mondott, ami bizonyára 
meghökkentette Jeremiást : 
"Ne imádkozz ezekért az 
emberekért ! Nem fogom 
meghallani őket, amikor 
segítségül hívnak."



Jeremiás figyelmeztette 
a királyt, hogy elveszti 
a csatát a babiloniak 
seregével szemben. A 
király erre dühös lett 
és börtönbe vetette 
Jeremiást. De Jeremiás 
még a börtönben 
is tovább beszélt 
Istenről és 
továbbra is 
bízott benne.



Mihelyst kijött a 
börtönből, Jeremiás 
újra Istenről kezdett 
beszélni a királynak, 
az embereknek, 
kérlelve 
őket, hogy 
térjenek 
vissza 
Istenhez 
és bízzanak 
benne. 

Ezúttal a király 
egy mély és sáros 
víztárolóba 
bocsáttatta le 
Jeremiást.



De Isten munkálkodott a király szívében. Titokban 
megmentette Jeremiást és megkérdezte mit kell 
tennie, hogy Isten kedvében járjon. "Add meg 
magad és 
Isten azt 
mondja, 
meghagyja 
az életed" 
� hangzott 
a válasz.



A babiloni sereg meghódította 
Jeruzsálemet és Júda egész 
királyságát. Lerombolták a falakat 
és épületeket, és mindent 
felégettek. Isten 
azt mondta, 
hogy a népe 
70 évig 

száműzetésben 
lesz, de utána 
visszaviszi őket 
az Ígéret 
Földjére.



Jeremiás, a könnyek embere

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Jeremiás

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 
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Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16


