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ירמיהו נולד לתוך משפחה  
, אביו.  דתית בממלכת יהודה

המשפחה  .  היה כוהן, חלקיה
לא , גרה בעיר בשם ענתות

אולי הוריו  .  הרחק מירושלים
של ירמיהו חשבו שגם הוא 

אבל לאלוהים  .  יהיה כוהן
.היתה תוכנית אחרת



בזמן שירמיהו נולד בני ישראל  
.  לא חיו כפי שאלוהים רצה

מהמלך עד לעובד , כמעט כולם
עבדו אלוהים זרים , הקטן ביותר

.אפילו במקדש של אלוהים– 



אלוהים  , כאשר ירמיהו היה איש צעיר
אני ידעתי אותך  .  "דבר אליו

אמר  " ,לפני שנולדת
, אלוהים לירמיהו

ואני תכננתי "
שאתה תדבר  

."עבורי



.  התוכנית והקריאה של אלוהים כנראה שהפחידו את ירמיהו
הוא ."  אני לא יכול לדבר כי אני נער.  "הוא קרא!"  אהה אדוני"

אבל ירמיהו חשב  .  הוא היה בן עשרים– היה מבוגר יותר מנער 
.שהוא לא יכול לדבר עבור אלוהים ונגד הרוע שמסביבו



אל   "                                                   
"  ,תפחד                                               

הרגיע אותו                                             
לך  .  "אלוהים                                        
לאן שאשלח                                           
אמור .  אותך                                        

.   את מה שאומר לך                                 
אני אתך ואני אציל                                 

אז אלוהים עשה  ."  אותך                 
אלוהים נגע .  משהו מיוחד                 

.בשפתיו של ירמיהו                      



הוא דבר באומץ  .  אומץ וחוכמה,אלוהים נתן לירמיהו כוח
אבל  .  והזכיר לאנשים שאלוהים אוהב אותם ורוצה לעזור להם

.אפילו המלך לא הקשיב.  איש לא הקשיב לו



.  אפילו הכוהנים כעסו ואמרו לו להפסיק לדבר על אלוהים
.אפילו היו נביאי שקר שאמרו שירמיהו לא אומר את האמת



המלכות  , ירמיהו הזכיר לאנשים שבערך מאה שנים קודם לכן
, האשורים, האויבים.  הצפונית של ישראל נטשה את אלוהים

.כבשו אותם והגלו את ישראל לארץ רחוקה



המלכות  , כעת אנשי יהודה
נטשו את  , הדרומית
צבא האויב כבר   .  אלוהים

האם אלוהים  !  היה בדרך
ירשה שאנשיו יכבשו 

?וישלחו לגלות



האם האלילים יכולים .  האנשים בטחו באלילים
רק אלוהים יכול  !  לא?  להציל אותם מהאויבים

האנשים כעסו מאוד על ירמיהו .  להושיע אותם
אבל אלוהים שמר והגן  .  וקשרו קשר להרוג אותו

.על משרתו                     



אלוהים אמר משהו , לבסוף
.  שכנראה הדהים את ירמיהו

אל תתפלל בשביל  ", אלוהים אמר
אני לא אקשיב כאשר הם .  העם

."יתפללו ויקראו אליי לעזרה



ירמיהו הזהיר את המלך שהוא 
.   יפסיד במערכה נגד צבא בבל

המלך כעס והשליך את ירמיהו  
, אפילו בכלא.  הסוהר-לבית

המשיך ירמיהו להטיף ולבטוח  
.  באלוהים



הסוהר -אחרי שהוא יצא מבית
שוב הטיף ירמיהו למלך  

ולאנשים שעליהם לחזור אל  
בפעם .  אלוהים ולבטוח בו

המלך השליך את , הזאת
.ירמיהו לבור הטיט



בסתר הוא הציל את  .  אבל אלוהים פעל בליבו של המלך
לך  .  "ירמיהו ושאל אותו מה אלוהים רוצה שהמלך יעשה

"  ,לגלות ואלוהים אומר שאתה תחיה
.היתה התשובה



צבא בבל כבש את ירושלים וכל  
הם הרסו את החומות והבנינים  .  יהודה

אלוהים אמר  .  ושרפו את הכול
שאנשיו ילכו לגלות למשך שבעים  

שנה ואז הוא יחזיר                         
אותם שוב לארץ                           

.המובטחת                                  



איש של דמעות , ירמיהו

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים  

:מצוי ב

ירמיה  

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום


