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Yeremya Yahuda krallõğõnda 
dindar bir evde dünyaya geldi.
Babasõ, Hilkiya bir kâhindi. 
Aile Yeruşalim�e uzak olmayan, 
Anatot kentinde yaşadõ. 
Belki Yeremya�nõn anne ve 
babasõ onun da bir kâhin 
olacağõnõ düşündüler. Fakat 
Tanrõ�nõn başka planlarõ vardõ. 



Yeremya�nõn doğduğu 
zamanda, Tanrõ�nõn halkõ

Tanrõ�nõn Sözü�ne göre 
yaşamõyordu. Neredeyse 

herkes, kraldan en 
mütevazõ işçiye kadar, 

sahte tanrõlara tapõndõlar 
� Tanrõ�nõn kendi kutsal 

Tapõnağõ�nda bile! 



Yeremya 
genç bir 
adamken, 
Tanrõ ona 
konuştu. �Sen 
doğmadan önce 
seni tanõdõm,� dedi Tanrõ
Yeremya�ya, �ve o zamandan sonra 
senin Benim için konuşmanõ planladõm.�



Tanrõ�nõn çağrõsõ Yeremya�yõ korkutmuş gibiydi.
�Ah, Rab TANRI!� diye haykõrdõ. �Konuşamam,

çünkü bir çocuğum.� Bir çocuktan daha
büyüktü � yirmi yaşõndaydõ.

Ama Yeremya
çevresindeki
tüm kötülüğe

karşõ Tanrõ için
konuşamayacağõnõ

düşündü. 



�Korkma,� diye Tanrõ Yeremya�ya
güvence verdi. �Seni göndereceğim
her yere git. 
Söylemeni 
istediğim 
her şeyi 

söyle. 

Seninleyim 
ve seni 
kurtaracağõm.�
Sonra Tanrõ
özel bir şey yaptõ.
Tanrõ Yeremya�nõn 
ağzõna dokundu. 



Tanrõ Yeremya�ya güç, cesaret ve hikmet verdi. 
İnsanlara, Tanrõ�nõn onlarõ sevdiğini ve onlara 

yardõm etmek istediğini hatõrlatarak
cesaretle konuştu. Ama hiç kimse

onu dinlemedi.
Kral bile. 



Kâhinler bile ona kõzdõlar ve Tanrõ hakkõnda 
konuşmayõ bõrakmasõnõ söylediler. Yeremya�nõn 

doğruyu söylemediğini söyleyen
sahte peygamberler

de vardõ. 



Yeremya halka, yüz yõl kadar önce, İsrail�in kuzey 
krallõğõnõn Tanrõ�yõ terk etmiş olduklarõnõ hatõrlattõ. 
Düşmanlarõ, Asurlular, onlarõ fethetti ve bütün 
İsraillileri uzak topraklara sürdüler. 



Şimdi Yahuda 
halkõ, güney krallõğõ, Tanrõ�yõ

terk etmişti. Düşman
ordularõ yürüyüşe geçmişti 

bile! Tanrõ halkõnõn
fethedilmesine

ve sürgüne
gönderilmelerine

de izin verecek
miydi? 



İnsanlar putlarõna güvendiler. Putlarõ onlarõ
düşmanlarõndan kurtarabilir miydi? Hayõr! 
Sadece Tanrõ onlarõ kurtarabilirdi. Halk 
Yeremya�ya çok sinirlendi, onu öldürmek 
için bir komplo kurdu. Ama 
Tanrõ hizmetkârõnõ
korudu. 



Sonunda, Tanrõ Yeremya�yõ
şok etmiş olacak bir şey 
söyledi. Tanrõ şöyle dedi, 
�Bu halk için dua etme. 
Bana yardõm için 
yakardõklarõnda 
onlarõ duymayacağõm.�



Yeremya kralõ Babil 
ordusu ile olan savaşõ
kaybedeceği konusunda 
uyardõ. Kral öfkelendi 
ve Yeremya�yõ cezaevine 
attõ. Hapiste bile, 
Yeremya vaaz etmeye 
ve Tanrõ�ya güvenmeye 
devam etti. 



Hapisten çõktõktan sonra 
Yeremya krala ve halka 

Tanrõ�ya dönmeleri ve
O�na güvenmeleri 
konusunda tekrar

vaaz verdi. Bu kez,
kral Yeremya�yõ

çamurlu derin
bir sarnõca

attõrdõ. 



Ama Tanrõ kralõn kalbinde çalõşõyordu. 
Gizlice Yeremya�yõ kurtardõ ve ona 
Tanrõ�nõn kraldan ne 
yapmasõnõ
istediğini 
sordu.
�Esarete 
git ve 
Tanrõ diyor ki 
yaşayacaksõn,�
cevap buydu. 



Babil ordusu Yeruşalim�i ve tüm 
Yahuda�yõ fethetti. Bütün 
duvarlarõ ve evleri yõktõlar 
ve her şeyi yaktõlar. Tanrõ
halkõnõn yetmiş
yõl boyunca 
esaret altõnda 
yaşayacağõnõ
ve sonra 

onlarõ tekrar 
Vaat Edilmiş
Topraklara geri 
getireceğini 
söyledi. 



�Yeremya, Gözyaşlarõ Adamõ�

Tanrõ�nõn Sözü�nden, Kutsal Kitap�tan bir 
hikaye

Yeremya

�Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.�
Mezmur 119:130
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Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O�nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.

Tanrõ, O�nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri 
yaptõğõmõzõ bilir.  Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu�nu, İsa�yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve 
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ�ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim 

günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşõyor olduğuna inanõyorum.  Lütfen yaşamõma gel ve 

günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap�õ okuyun ve Tanrõ�yla konuşun! 
Yuhanna 3:16


