
Yeremya, 
Gözya ları 

Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar

Yeremya Yahuda krallı ında 
dindar bir evde dünyaya geldi.
Babası, Hilkiya bir kâhindi. 
Aile Yeru alim’e uzak olmayan, 
Anatot kentinde ya adı. 
Belki Yeremya’nın anne ve 
babası onun da bir kâhin 
olaca ını dü ündüler. Fakat 
Tanrı’nın ba ka planları vardı. 

Yeremya’nın do du u 
zamanda, Tanrı’nın halkı 
Tanrı’nın Sözü’ne göre 
ya amıyordu. Neredeyse 
herkes, kraldan en 
mütevazı i çiye kadar, 
sahte tanrılara tapındılar 
– Tanrı’nın kendi kutsal 
Tapına ı’nda bile! 
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Kâhinler bile ona kızdılar ve Tanrı hakkında 
konu mayı bırakmasını söylediler. Yeremya’nın 
do ruyu söylemedi ini söyleyen sahte peygamberler 

de vardı. 

Seninleyim ve seni 
kurtaraca ım.” 

Sonra 
Tanrı 
özel bir 
ey yaptı.

Tanrı Yeremya’nın 
a zına dokundu. 

Tanrı’nın ça rısı Yeremya’yı korkutmu  
gibiydi. “Ah, Rab TANRI!” diye haykırdı.
“Konu amam, çünkü bir çocu um.” Bir çocuktan 
daha büyüktü – yirmi ya ındaydı. Ama Yeremya 

çevresindeki tüm
kötülü e kar ı

Tanrı için
konu amayaca ını

dü ündü. 

Tanrı Yeremya’ya güç, cesaret ve hikmet verdi. 
nsanlara, Tanrı’nın onları sevdi ini ve onlara 

yardım etmek istedi ini hatırlatarak cesaretle 
konu tu. Ama hiç kimse onu dinlemedi. Kral bile. 

“Korkma,” diye Tanrı
Yeremya’ya 
güvence 
verdi. 

“Seni 
gönderece im
her yere git. 
Söylemeni istedi im 
her eyi söyle.

Yeremya 
genç bir 
adamken, 
Tanrı ona 
konu tu. “Sen 
do madan önce 
seni tanıdım,” dedi Tanrı 
Yeremya’ya, “ve o zamandan sonra 
senin Benim için konu manı planladım.”
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Yeremya kralı Babil 
ordusu ile olan sava ı 
kaybedece i konusunda 
uyardı. Kral öfkelendi 
ve Yeremya’yı cezaevine 
attı. Hapiste bile, 
Yeremya vaaz etmeye 
ve Tanrı’ya güvenmeye 
devam etti. 

nsanlar putlarına güvendiler. Putları onları 
dü manlarından kurtarabilir miydi? Hayır! 
Sadece Tanrı onları kurtarabilirdi. Halk 
Yeremya’ya çok sinirlendi, onu öldürmek 
için bir komplo kurdu. Ama 
Tanrı hizmetkârını 
korudu. 

imdi Yahuda 
halkı, güney 
krallı ı, Tanrı’yı 
terk etmi ti.
Dü man orduları 
yürüyü e 
geçmi ti 
bile! 

Sonunda, Tanrı Yeremya’yı ok 
etmi  olacak bir ey söyledi. 
Tanrı öyle dedi, “Bu halk 
için dua etme. Bana yardım 
için yakardıklarında 
onları duymayaca ım.” 

Tanrı halkının 
fethedilmesine 
ve sürgüne 
gönderilmelerine 
de izin 
verecek
miydi? 

Yeremya halka, yüz yıl kadar önce, srail’in kuzey 
krallı ının Tanrı’yı terk etmi  olduklarını hatırlattı. 
Dü manları, Asurlular, onları fethetti ve bütün 
sraillileri uzak topraklara sürdüler. 
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Tanrı O’nun günah olarak adlandırdı ı kötü eyleri 
yaptı ımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.

Tanrı bizi çok sever ki O lu sa’yı günahımızın cezasını 
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. sa 
dirildi ve Cennete geri gitti! imdi Tanrı günahlarımızı 

ba ı layabilir.

E er günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya unu 
söyleyin: Sevgili Tanrı, sa’nın benim için öldü üne ve imdi 

tekrar ya adı ına inanıyorum. Lütfen ya amıma gel ve 
günahlarımı affet, öyle ki imdi yeni ya ama sahip 

olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin 
çocu un olarak Senin için ya ayabilmeme yardım et. Âmin.   

Yuhanna 3:16

Her gün ncil’i okuyun ve Tanrı’yla konu un!

Tanrı halkının yetmi  yıl boyunca 
esaret altında ya ayaca ını ve 
sonra onları tekrar Vaat Edilmi  
Topraklara geri getirece ini
söyledi. 

Ama Tanrı kralın kalbinde çalı ıyordu. Gizlice
Yeremya’yı kurtardı ve ona Tanrı’nın kraldan ne 
yapmasını 
istedi ini 
sordu.
“Esarete 
git ve 
Tanrı 
diyor ki 
ya ayacaksın,” 
cevap buydu. 

“Yeremya, Gözya ları Adamı”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Yeremya

“Sözlerinin açıklanı ı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130

Babil ordusu Yeru alim’i ve tüm 
Yahuda’yı fethetti. Bütün 
duvarları ve evleri yıktılar 
ve her eyi 
yaktılar. 

Hapisten çıktıktan 
sonra Yeremya krala 
ve halka Tanrı’ya 
dönmeleri ve O’na güvenmeleri konusunda 

tekrar vaaz verdi. Bu
kez, kral Yeremya’yı

çamurlu derin
bir sarnıca

attırdı. 
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