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Ieremia s-a născut 
într-o familie religioasă 
în împărăția din Iuda.  
Tatăl lui, Hilchia, era 
preot.  Ei locuia într-un 
sat numit Anatot, nu 
departe de Ierusalim.  
Poate părinții lui 
Ieremia se gândeau 
că el va deveni un 
preot.  Dar Dumnezeu 
avea alte planuri.



În timpul când s-a născut 
Ieremia, poporul lui 
Dumnezeu nu trăiau după 
cuvântului Domnului.  
Aproape toți, de la împărat 
până la cel mai simplu 
lucrător, se închinau la 
dumnezei falși – chiar în
Templul sfânt a lui 

Dumnezeu!



Când Ieremia 
era un băiat 
tânăr, Dumnezeu 
a vorbit cu el.  
„Eu te cunosc înainte 
ca tu să te fi născut,” Dumnezeu a spus lui Ieremia, 
„și Eu am hotărât ca tu să vorbești pentru Mine.”



Chemarea lui Dumnezeu se pare că l-a înspăimântat 
pe Ieremia. „Ah, Doamne Dumnezeu!” s-a rugat el. 
„Eu nu pot vorbi, fiind-că eu sunt copil.” El era mai 
mult decât un copil – el era de douăzeci de ani.  
Dar Ieremia nu credea că va putea vorbi pentru 

Dumnezeu și 
împotriva
nelegiuirilor 
din jurul lui. 



„Să nu te teme,” Dumnezeu l-a 
asigurat pe Ieremia. „Du-te oriunde 
te voi trimite.  

Spune 
orice îți 
voi spune 
să spui.  
Eu voi fi 
cu tine și Eu 
te voi elibera.”
Atunci Dumnezeu 
a făcut ceva special.  
Dumnezeu a atins 
buzele lui Ieremia.



Dumnezeu a dat lui Ieremia putere și curaj și 
înțelepciune.  El a vorbit cu putere, reamintind 
poporului că Dumnezeu îi iubește și vrea ca să-i ajute.  
Dar nimeni nu l-a ascultat.  Nici chiar împăratul.



Chiar și preotul s-a supărat și i-a spus să se 
oprească de a vorbi despre Dumnezeu.  Mai erau 
și profeți mincinoși care spuneau că Ieremia nu 

spunea adevărul.



Ieremia a reamintit poporului că cu aproximativ o 
sută de ani în urmă, împărăția din partea de nord a 
Israelului L-a părăsit pe Dumnezeu.  Vrăjmașii lor, 
Asirieni, i-au cucerit și au mutat pe toți Israeliți 
pe un pământ străin. 



Acum, împăratul din 
Iuda, împărăția de la 
sud, și ei au părăsit 
pe Dumnezeu.  
Armata vrăjmașilor 
era pe drum!  Va 
permite Dumnezeu 
ca poporul Lui să fie 
cucerit și dus în 
străinătate?



Poporul se încredeau în idolii lor.  Va putea 
idolii lor să-i salveze de la dușmani? Nu!  
Numai Dumnezeu îi putea salva.  Poporul 
s-a supărat rău pe Ieremia, și au hotărât 
să-l omoare.  Dar Dumnezeu a 
protejat servitorul Lui.



În sfârșit, Dumnezeu a 
spus ceva care a surprins 
pe Ieremia.  Dumnezeu a 
spus, „Nu te mai ruga 
pentru poporul acesta.  
Eu nu-i voi mai asculta 
când vor striga la Mine 
după ajutor.”



Ieremia a înștiințat pe 
împărat că va pierde 
războiul cu armata din 
Babilon.  Împăratul era 
mânios și a aruncat pe 
Ieremia în închisoare.  
Chiar și-n închisoare, 
Ieremia a continuat să 
vorbească și să se 
încreadă în Dumnezeu. 



După ce a ieșit din 
închisoare, Ieremia 
din nou a predicat la 
împărat și la popor 
ca ei să se întoarcă 
înapoi la Dumnezeu 
și să se 
încreadă 
în El.  

De data aceasta, 
împăratul a pus pe 
Ieremia într-o grapă 
cu apă murdară.



Dar Dumnezeu era la lucru și la inima împăratului.  
El a salvat pe secret pe Ieremia.  Și Ieremia l-a 
întrebat pe Dumnezeu ce vrea El ca împăratul să 
facă. „Să meargă în robie, și Dumnezeu spune că va 

trăi,” a fost răspunsul.



Armata Babiloniană a cucerit 
Ierusalimul și toate locurile 
din Iuda.  Au dat jos zidurile și 
toate clădirile, și au ars totul.  
Dumnezeu a spus că poporul Lui 
va merge în robie 
pentru șaptezeci 
de ani, 

și apoi El 
îi va întoarce 
înapoi în Țara 
Promisă.



Ieremia, Omul Suspinelor

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Ieremia

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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