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Jeremija sündis  
usuliste koduse Juuda 
kuningriikis.  Tema isa, 
Hilkija oli preester.  
Pere elas linnas nimega 
Anatot, mitte kaugel 
Jeruusalemmast.  
Võibolla Jeremija 
vanemad arvasid, et ta 
saabuks ka preestriks.  
Aga Jumalal olid teised 
plaanid.  



Ajal kui Jeremija sündis, 
Jumala inimesed ei olnud elu 

vastavalt Jumala Sõnale.  
Peaaegu kõik,  kuningast 

allapoole kõige alandlik 
töötajale, kummardasid 
valesid jumalaid - isegi 

Jumala enda püha Templis!  



Kui  
Jeremija oli  
noor mees,  
Jumal rääkis  
temaga.  "Ma  
teadsin sind  
enne kui olid  
sündinud:" Jumal ütles Jeremijale "ja ma  
kavatsesin seejärel, et sina rääkiks minu jaoks."  



Jumala kõne tundus et hirmutas Jeremijat. 
  "Ah, Issand Jumal!" ta kutsus.  "Ma ei saa rääkida, 

 sest ma olen laps."  Ta oli rohkem kui laps - ta oli 
kakskümmend aastat vana.  Aga Jeremija ei uskund, 

et ta võiks rääkida 
 Jumala kaudu vastu 

 kõik kurjustest 
 tema ümber.  



"Ära karda," Jumala tagastus 
 Jeremijat.  "Mina alati saadan sulle 

                         sõnumid.  Ütle mida  
                          ma ütlen sinule  
                           et öelda.  Ma  
                              olen sinuga  
                                 ja ma  
kaitsen  
sind."   
Jumal tegi  
midagi erilist.   
Jumal puudutas  
Jeremija suhut.  



Jumal andis Jeremijale jõudu ja julgust ja tarkust.  
Ta rääkis julgelt, meenutades inimestele, et Jumal 
armastab neid ja tahab neid aidata.  Aga keegi ei 
kuulanud teda.  Mitte isegi kuningas.  



Isegi preestrid vihastasid ja ütlesid talle et 
loobuda räägimist Jumalast.  Seal oli  

ka valeprohveteid, kes ütlesid et  
Jeremija ei 

 rääkinud 
 tõdet.  



Jeremiah meenutas inimestele, et ligi sada aastat 
enne, Põhja-kuningriik Iisrael loobus Jumalalt.  
Nende vaenlased, assüürlased, vallutasid neid  
ja esitas kõigi Iisraeli kaugetele maadele.  



Hetkel inimesed Juuda 
 Lõuna kuningriikis, loobusid 

Jumalat ka.  Vaenlase 
armeed olid juba 
 märtsimas!  Kas 

 Jumal lubab oma 
 rahval olla vallutatud 

             ja viidud  
             eksiili ka?  



Inimesed usaldasid oma ebajumalaid.   
Kas ebajumalaid päästaks neid nende  
vaenlastest?  Ei!  Ainult Jumal võib  
päästa neid.  Inimesed said nii vihaseks  
Jeremijale et nad tegid vandenõu  
teda tappa.  Aga Jumal  
kaitses tema sulast.  



Lõpuks Jumal ütles midagi, 
mis pidi olema šokeeriv 
Jeremijale.  Jumal ütles: 
"Ärge palvetage selle rahva 
üle.  Ma ei kuule, kui nad 
nutavad minu abile."  



Jeremija hoiatas 
kuningat et ta kaotab 
lahingu Paabeli armeele.  
Kuningas vihastas ja 
viskas Jeremijat vangi.  
Isegi vanglas, Jeremija  
jutlustas ja oli usaldav 
Jumale.  



Pärast kui sai ta vanglast 
välja Jeremija uuesti 
kuulutas kuningale ja 

inimestele, et nad peaksid 
tagasi pöörduma Jumala 
poole ja et nad usaldaks 

Teda.  Seekord 
 kuningas alandas 

 Jeremijat 
 sügavasse 

 porise 
 vangi.  



Aga Jumal oli tööl kuninga südames.  Ta salaja 
päästis Jeremijat ja küsis temalt, mida Jumal 
tahtis et kuningas teeks.  "Minge vangistuse,  
ja Jumal  
ütleb  
teile  
et siis  
elate,"  
oli  
vastus.  



Paablaste armee vallutas 
Jeruusalemmat ja kogu Juudat.  
Nad tõmbasid alla seinu ja kõigi 
hoonesid ja põletasid kõike.   
Jumal ütles tema  
rahvale et peale  
seitsekümmend  
aastat, siis  
ta toob  
 
neid  
tagasi  
tõotatud  
maale.  



Jeremija, Piseraine Mees 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Jeremija 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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