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Giê-rê-mi được 
sinh ra trong một gia 
đình tôn giáo tại xứ
Giu-đa. Cha của ông, 
Hinh-kia là thầy tế
lễ. Gia đình ông sống 
ở vùng A-na-tốt, cách 
thành Giê-ru-sa-lêm 
không xa. Có lẽ bố
mẹ Giê-rê-mi nghĩ sau 
này ông sẽ trở thành 
một thầy tế nhưng 
Chúa đã sắm sẵn cho 
ông nhiều dự định 
khác.



Vào thời điểm Giê-rê-mi 
được hạ sinh, con dân 
của Đức Chúa trời không 
theo lời Ngài. Hầu hết 
con dân, từ nhà vua cho 
đến dân dân thường thờ
cúng những thần không có 
thật – thậm chí ngay 
trong thánh điện của 
Chúa. 



Khi Giê-rê-mi 
là một thanh 
niên, Chúa 
đã phán với 
ông. Chúa bảo 
Giê-rê-mi: “Ta 
đã biết con trước 
khi con lọt lòng mẹ và Ta đã có kế
hoạch con sẽ nói lời tiên tri từ Ta.”



Tiếng gọi của Chúa làm Giê-rê-mi sợ hãi. Ông 
òa khóc: “Ôi lạy Chúa! Thật con chẳng biết nói 
chi vì con chỉ là con trẻ.” Ông không phải một 
đứa trẻ vì ông đã hai mươi rồi. Nhưng Giê-rê-mi 
không cho rằng ông có thể nói lời tiên tri từ

Chúa để chống lại
những điều ác đang

ở quanh ông.



Chúa trấn an Giê-rê-mi: “Con đừng
sợ. Con chỉ đến những nơi nào Ta
sai con đến, và sẽ
nói mọi điều 
Ta truyền 
cho con 
nói. 

Vì Ta 
hằng ở
cùng con 
để giải 
cứu con.”  
Ngay sau đó, 
Chúa đã làm một điều 
vô cùng đặc biêt. Chúa 
chạm tay mình lên 
miệng Giê-rê-mi. 



Chúa ban cho Giê-rê-mi sức mạnh, sự can đảm và 
sự khôn ngoan. Giê-rê-mi đi rao giảng một cách 
táo bạo; nhắc nhở dân chúng rằng Đức Chúa Trời 
yêu thương họ và muốn cứu giúp họ, nhưng không 
ai chịu lắng nge ông, kể cả nhà vua.



Thậm chí nhiều thầy tế lễ rất giận dữ và đòi 
ông phải từ bỏ công việc rao giảng về Chúa. Lúc 
bấy giờ, có rất nhiều vị tiên tri giả cho rằng 
Giê-rê-mi đang lừa gạt mọi người.



Khoảng một trăm năm trước đó, Giê-rê-mi đã 
cảnh báo cho mọi người rằng vương quốc phía Bắc 
Y-sơ-ra-ên sẽ lìa bỏ Đức Chúa Trời. Kẻ thù của 
họ là người A-si-ri đến chế ngự và chiếm đoạt 
vùng đất ấy, đuổi tất thảy dân chúng Y-sơ-ra-ên 
đến những vùng đất xa xôi, hẻo lánh.



Và bây giờ, đến 
lượt người dân 
Giu-đa, vương quốc 
phía nam, họ cũng 
đã lìa bỏ Chúa. 
Quân địch đã sẵn 
sàng hành quân. 
Liệu Chúa sẽ cho 
phép con dân mình 
bị chế ngự và cũng 
bị đưa đi đày? 



Dân chúng tin vào các thần tượng của họ. Liệu 
các thần tượng của họ có thể giải cứu họ khỏi 
bàn tay kẻ thù không? Không. Chỉ Chúa 
mới có thể giải thoát cho họ. Dân 
chúng rất căm ghét Giê-rê-mi, họ
lập mưu để giết ông. Nhưng 
Chúa đã ra tay bảo 
vệ đầy tớ của Ngài.



Cuối cùng, Chúa đã 
phán điều gì đó mà 
khiến Giê-rê-mi đau 
buồn. Chúa phán: “Đừng 
cầu thay cho dân này. 
Vì Ta sẽ không nghe 
khi chúng kêu cầu Ta 
trong giờ hoạn nạn.” 



Giê-rê-mi đã cảnh báo 
với nhà vua rằng Người 
sẽ thua trận khi đấu 
với quân lính Ba-by-lon. 
Nhà vua rất tức giận 
và quăng Giê-rê-mi vào 
ngục. Dẫu cho đang ở
ngục, Giê-rê-mi vẫn 
tiếp tục rao giảng và 
tin tưởng nơi CHÚA.



Sau khi được thả ra, 
Giê-rê-mi lại tiếp tục 
thuyến giảng đối vua 
và dân chúng rằng họ
nên quay về với Chúa và 
đặt niềm tin nơi Ngài. 
Lần này, nhà vua giam 

Giê-rê-mi vào
tầng ngục sâu
tối đầy bùn.



Nhưng Chúa lại hiện diện trong trái tim nhà 
vua. Do đó, nhà vua bí mật giải thoát cho 
Giê-rê-mi và hỏi ông rằng Chúa muốn nhà vua 
làm những gì. Giê-rê-mi trả lời: “Ngươi 
sẽ bị đi 
đày, và 
Chúa phán 
ngươi sẽ
sống.”



Quân lính Ba-bi-lon nhanh chóng 
chiếm được Giê-ru-sa-lêm và toàn 
bộ Giu-đa. Chúng đập phá các 
tường thành và cung điện, rồi 
thiêu đốt mọi thứ. Chúa phán 
các con dân của 
Ngài phải bị
đày khoảng 
bảy mươi 
năm, 

rồi sau 
đó Ngài sẽ
đưa họ trở về
vùng đất hứa. 



Giê-rê-mi, người đàn ông đầy nước mắt

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Giê-rê-mi 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130



Kết thúc



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.

Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 

Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ! 
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ, 

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin điều này là 
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời, 
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!   
Giăng 3:16


