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Єремія народився у 
Юдейському царстві,  
в релігійній сім’ї.   
Його батько, Хілкія,  
був священиком.   
Сім’я жила у 
невеликому місті 
Анатот, недалеко  
від Єрусалиму. 



Можливо, батьки 
Єремії думали, що 
він також буде 
священиком.   
Але Бог мав  
інші плани.  



У час, коли 
народився Єремія, 

Божі люди не жили 
за Божим Словом. 



Майже кожен, від 
царя до найменшого 

робітника поклонявся 
фальшивим богам – 

навіть у Божому 
власному святому 

Храмі!  



Коли  
Єремія  
був юнаком,  
до нього промовив Бог. 



“Ще  
поки тебе  
вформував в утробі матерній, … 



… Я  
пізнав  
був тебе, -  
сказав Бог  
Єремії, - і  
ще поки ти  
вийшов із нутра, тебе посвятив,  
дав тебе за пророка народам!”  



Здавалося, що Божий поклик злякав 
Єремію.  “О, Господи, Боже, таж я 

промовляти не вмію, бо я ще юнак!” 



Він був більш, ніж юнак – йому вже 
було двадцять років.  Але Єремія не 

думав, що може говорити за Бога, 
проти зіпсуття 
 навколо себе.  



Бог заспокоїв Єремію.  “Ти 
 підеш до всіх, куди тільки  

                       пошлю Я  
                          тебе,  
 
 
 
 
 
і скажеш усе,  
що тобі накажу.  



Не лякайся перед ними, бо 
 Я буду з тобою, щоб тебе 

                       рятувати.”   
                           Потім 
                             Бог  
 
 
зробив  
надзвичайне.   
Він торкнувся  
вуст Єремії.  



Бог дав Єремії силу, 
хоробрість і мудрість. 



Він говорив сміливо, нагадуючи 
людям, що Бог їх любить і хоче 

 їм допомогти.  Та ніхто його 
 не слухав. 

  Навіть 
 цар.  



Навіть священики сердилися й 
казали йому припинити 

 говорити про 
 Бога. 



Були також фальшиві пророки, які 
 казали, що Єремія не говорить 

правди.  



Єремія нагадав людям, що 
приблизно сто років тому північне 
царство, Ізраїль, покинуло Бога.  
Їхні вороги, асирійці, підкорили їх  
і виселили усіх ізраїльтян  
у далекі  
землі.  



  Тепер люди Юдеї,    
  південного царства, 
          покинули Бога.  
              Ворожі армії 
                були вже 
                на підході! 



Чи дозволить Бог, 
 щоб Його люди 

         теж були 
         завойовані 
         й забрані у 
         вигнання?  



Люди вірили у своїх ідолів.   
Чи могли ідоли врятувати  
їх від ворогів? 



Ні!  Лише Бог міг врятувати їх.  
Люди так розізлилися на  
Єремію, що вчинили змову  
вбити його.  Але Бог  
захистив Свого  
                     слугу.  



Нарешті, Бог зробив таке, що, 
напевно, вразило Єремію.  Бог 
сказав: “Ти не молися  
за цього народа, і  
благання й молитви  
за них не здіймай, бо  
Я не почую за часу  
того, коли кликати  
будуть до Мене  
з-за лиха свого!”  



Єремія попередив 
царя, що він  
зазнає поразки  
у битві з 
Валилонською 
армією.  Цар 
розізлився й  
кинув Єремію  
до в’язниці. 



Навіть у  
в’язниці Єремія 
продовжував 
проповідувати й 
довіряти Богу.  



     Вийшовши із    в’язниці,  
       Єремія знов    проповідував царю   
           та людям,    що вони повинні  
      повернутися   назад до Бога і 
покласти  
свою  
надію  
на Нього. 



  Цього разу цар    спустив Єремію  
до глибокої ями    з багном.  



Але Бог працював у царевому серці.  
Він таємно визволив Єремію і 

запитав, якою була 
 Божа 
 воля 

 для 
 царя. 



Відповідь була: “Якщо справді 
вийдеш ти до зверхників 

вавилонського 
 царя, 

 то 
 житиме 

 душа 
 твоя.”  



Вавилонська армія 
захопила Єрусалим  
та всіх Юдеїв.  Вони 
позносили  
стіни й  
будинки,  
 
і все  
попалили. 



Бог сказав, що Його  
народ піде у полон  
на сімдесят років,  
а потім Він  
поверне  
їх до  
 
Обіцяної  
Землі. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Єремія 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім 
Ісус повернувся до життя й пішов додому 

у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він 

це зробить!  Він прийде й тепер житиме у 
тобі, і ти завжди житимеш разом з Ним. 



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер 

міг мати нове життя і одного дня 
пішов бути з Тобою назавжди.  

Допоможи мені слухатися Тебе і жити 
для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  

Читай Біблію і щодня говори з Богом!   
Євангелія від Івана, 3:16 
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