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Еремия беше роден в 
дом на вярващи хора,  
в царството на Юда.  
Баща му, Хелкия 
беше свещеник.  
Семейството  
живееше в град, 
наречен Анатот, 
недалеч от  
Ерусалим. 



Може би родителите 
на Еремия мислеха, 
че той също ще стане 
свещеник.  Но Бог 
имаше други  
планове. 



Когато Еремия се 
роди, Божиите 
хора не живееха 
според Божието 
Слово. 



Почти всички,  
от царя до най-
незначителния 
работник, 
почитаха лъжливи   
     богове - дори и в  

светия 
 храм на 

 Бога! 



Когато  
Еремия  
беше  
млад, Бог  
говори с  
него: “Аз  
те познах  
преди да  
се родиш, и  
планирах ти да говориш за Мен.” 



Божият призив изглежда изплаши 
Еремия.  “О, Господи Йеова!” извика 
той.  “Не мога да говоря, защото съм  
                                          дете.” 



Той беше повече от дете - той беше на 
20 години.  Но Еремия не мислеше, че 
той може да говори за Бог насред  
                                         нечестието на  
                                         всички около  
                                         него. 



“Не се страхувай”, Бог 
                      увери Еремия.  “Отиди  
                          там,  
                          където  
                             те  
 

изпратя.   
Говори  
каквото ти  
кажа, Аз съм с теб  
и ще те пазя.” 



                   Тогава Бог направи нещо  
                      специално.   
 
 
 
Бог  
докосна  
устата на  
Еремия. 



Бог даде на Еремия сила, 
смелост и мъдрост. 



Той говори смело, напомняйки на 
хората, че Бог ги обича и иска да 

 им помогне.  Но никой не го 
 слушаше.   

Дори и 
 царя. 



Дори свещениците се ядосаха и  
му казаха да спре да говори за Бога. 



Имаше и лъжепророци, 
 който казваха, че 
 Еремия не казва 

 истината.  



Еремия напомни на хората,  
че около сто години по-рано,  
северното царство на Израел  
беше изоставило Бога. 



Враговете им, асирийци, ги  
бяха завладели и разпръсваха 
пленниците си по далечни земи. 



Сега хората на 
Юда, на южното 
царство, също  
      изоставяха  
 Бога. Вражеските 
армии вече се 
приближаваха! 



Щеше ли Бог  
позволи 
народа Му  
да бъде 
завладян и 
закаран в 
плен? 



Хората се доверяваха на своите 
идоли.  Можеха ли идоли да ги 
спасят от враговете им?  Не!  
Само Бог можеше  
да ги спаси. 



Хора толкова се ядосаха  
на Еремия, че направиха 
заговор да го убият.   
Но Бог защити  
слугата Си.  



Накрая, Бог каза 
нещо, което сигурно  
е изненадало Еремия.  
Бог каза: “Не се моли 
за тези хора.  Няма  
да ги чуя, когато  
те извикат към  
Мен за помощ.”  



Еремия  
предупреди  
царя, че ще  
загубят битката  
с вавилонската 
армия.  Царят се 
ядоса и хвърли 
Еремия в затвора. 



Дори и в  
затвора, Еремия 
продължаваше  
да проповядва и  
уповава на Бога. 



След като излезе   от  
затвора, Еремия   проповядва  
       на царя и на   хората, че трябва  
     да се обърнат   към Бога и да  
                                               уповават 
                                                 на Него. 



Този път, царят 
спусна Еремия в 
дълбока и кална 
тъмницата. 



Но Бог работеше в сърцето на царя.  
Той тайно спаси Еремия и го попита 
какво  
Бог  
искаше  
от него. 



“Отидете в плен, и Бог казва, че 
ще живеете”, беше отговорът. 



Вавилонската армия 
завладя Ерусалим и 
Юда.  Събориха  
стените и  
къщите,  
изгориха  
 
всичко. 



Бог каза, че народът Му 
ще отиде в плен за 70 
години, и след това,  
Той ще ги  
върне в  
 
 
Обещаната  
земя. 



Еремия, човек на сълзи  
 

 е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в 
 

Еремия 

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия 
чудесен Бог, който ни сътвори и който иска 

вие да Го познаете.  
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, 
които той нарича грях.  Наказанието за 

греховете е смърт, но Бог ви обича толкова 
много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, 
за да умре на Кръста и за да бъде наказан за 
вашите грехове.  След това Исус възкръсна и 
отиде на Небето!  Ако вие вярвате в Исус и го 
помолите да прости греховете ви, Той ще го 

направи! Той ще дойде и ще заживее във вас 
сега, и вие ще живеете с Него завинаги. 



Ако вярвате, че това е истина,  
кажете на Бог:  

 
Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че 

стана човек, за да умреш за моите грехове, и 
че сега Си жив отново.  Моля Те, влез в моя 
живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да 
бъда с теб завинаги.  Помогни ми да Ти се 

покорявам и да живея за Теб като Твое дете.  
 

Четете Библията и говорете с Бог 
ежедневно!  Йоан 3:16 
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