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Jeremiasz



Dzisiaj poznamy kolejnego proroka, 
zapowiadającego przyjście 
Zbawiciela. Jest nim Jeremiasz, 
który miał bardzo trudną misję. W 
jego czasach Izraelici odwrócili się 
od Boga. Jeremiasz ostrzegał, że 
jeżeli naród wybrany nie powróci do 
Boga, to spotka go kara. Jeremiasz 
zapowiedział między innymi 
zburzenie Jerozolimy, która była 
najważniejszym miastem w Ziemi 
Obiecanej. Podobnie dzieje się w 
naszym życiu, kiedy odchodzimy od 
Pana Boga, łamiąc jego przykazania; 
prędzej czy później spotykają nas 
konsekwencje naszych złych 
wyborów. Poznajcie historię tego 
proroka.



Po niegodziwym panowaniu króla Amona
król Jozjasz został koronowany na 
króla. Kochał Pana i był Mu posłuszny.



Za jego rządów w świątyni odnaleziono 
księgę prawa Bożego, o której sądzono, że 
zaginęła. Jozjasz upewnił się, że został 
odczytany mieszkańcom Judy.



Bóg powołał proroka o imieniu Jeremiasz, 
aby głosił, że jeśli nie okażą skruchy i nie 
będą posłuszni, Bóg wyśle Babilończyków, 
aby wzięli ich do niewoli.



Naciskani przez Jozjasza, Jeremiasza i innych, 
fałszywi idole i miejsca kultu okultyzmu 
zostały zniszczone, ale ludzie nie wrócili do 
Boga całym sercem



Jozjasz wyruszył do bitwy z faraonem Necho
II i został śmiertelnie ranny przez egipskich 
łuczników.



Został sprowadzony z powrotem do 
Jerozolimy, aby umrzeć.



Faraon Necho II zainterweniował, aby 
zamiast niego zasiąść na tronie Eliakima i 
zmienił jego imię na Jojakim. Będzie działał 
jak marionetkowy król, aby robić to, czego 
chcieli Egipcjanie, a lud Judy płacił 
Egipcjanom daninę.



Jehojakim oddawał cześć fałszywym bogom i 
stał się bezbożnym tyranem, który popełnił 
okropne grzechy i zbrodnie.



Naród odwrócił się od Boga, a prorok 
Jeremiasz ostrzegł, że głupotą jest ufać 
Egipcjanom w ich obronie. Głosił, że jeśli nie 
okażą skruchy, Bajlończycy napadną i pojmą 
ich do niewoli.



Trzy lata po objęciu władzy Jojakim
dowiedział się, że Egipcjanie zostali pokonani 
przez Babilończyków w bitwie pod Karkemisz 
w 605 roku pne.



Bóg polecił Jeremiaszowi spisać wszystkie 
proroctwa, które dał mu przez wiele 
lat. Skryba imieniem Baruch zapisywał słowa 
Boże na zwoju podyktowanym mu przez 
Jeremiasza.



Babiloński król Nabuchodonozor przypłynął 
wzdłuż wybrzeża w pobliżu Jerozolimy, aby 
zdobyć miasta filistyńskie kontrolowane przez 
Egipt.



Kiedy Baruch skończył spisywać zwój, 
Jeremiasz powiedział: „Nie wolno mi 
wchodzić do świątyni. Następnego dnia 
postu, gdy lud Judy będzie w świątyni, 
przeczytajcie im słowa tego zwoju ”. Baruch
wszedł do pokoju tuż obok górnej sali 
zgromadzeń Świątyni i przeczytał tłumowi 
słowo Boże. Następnie Baruch został 
poproszony o przeczytanie zwoju niektórym 
czołowym przywódcom. Zanim skończył, 
przywódcy byli poważnie 
przestraszeni. „Musimy powiedzieć królowi” -
powiedzieli. Ale powiedzieli Baruchowi i 
Jeremiaszowi, żeby się ukryli, ponieważ 
wiedzieli, że król nie będzie zadowolony.



Zwój został zabrany do króla Jojakima w 
zimowym mieszkaniu jego pałacu. Rozpalił 
ogień, żeby go ogrzać. Jehudi zaczął czytać 
zwój królowi.



Kiedy Jehudi czytał każdą sekcję, król wycinał 
ją ze zwoju.



Następnie król Jojakim spalił tę część w 
ogniu. Powtarzał to, aż cały zwój został 
spalony na popiół. Elnathan, Delaiah i 
Gemariasz błagali króla, aby nie palił zwoju, 
ale nie chciał ich słuchać. Nie miał nic poza 
pogardą dla ostrzeżeń Boga. Wysłano dwóch 
mężczyzn, aby aresztowali Jeremiasza i 
Barucha, ale Bóg ich ukrył.



Jojakim postanowił poddać się królowi 
Nabuchodonozorowi, zamiast patrzeć, jak 
Babilończycy niszczą miasto. Zmienił swoją 
lojalność z Egipcjan na Babilończyków.



Zapłacił Babilończykom daninę ze skarbca i 
dał im cenne artefakty ze świątyni. Część 
rodziny królewskiej i szlachty została wydana 
Babilończykom jako zakładników.



Jehojakim nadal panował przez kolejne trzy 
lata jako wasal król Babilończyków. Bóg 
powiedział Jeremiaszowi, aby ponownie 
podyktował Baruchowi słowa spalonego 
zwoju. Drugi zwój został spisany (który 
znajduje się w naszej dzisiejszej Biblii w 
Księdze Jeremiasza).



W 601 rpne Babilończycy próbowali najechać 
Egipt i zostali pokonani. Wbrew wszystkim 
ostrzeżeniom Jeremiasza, król Jojakim
ponownie oddał wierność Egipcjanom. Przez 
trzy lata Babilończycy nic nie robili



Następnie w 598 pne wprowadzili się, by 
rozprawić się z buntowniczym 
królem. Jerozolima została otoczona, a ludzie 
w środku uwięzieni. Oblężenie trwało trzy 
miesiące.



Podczas oblężenia zginął król Jojakim. Ludzie 
w mieście rzucili zwłoki króla przez mury w 
nadziei, że Babilończycy okażą im 
miłosierdzie. Ciało Jojakima leżało na ziemi 
do zakończenia oblężenia.



Syn Jehojakima, Jechoniasz (znany również 
jako Jojachin), został koronowany na króla, 
ale gdy miasto upadło, Babilończyk obalił go i 
wziął do niewoli.



Król Nabuchodonozor wziął z Jerozolimy 
dziesięć tysięcy jeńców, w tym wszystkich 
książąt i najlepszych żołnierzy, rzemieślników 
i kowali. Tak więc na ziemi pozostali tylko 
najbiedniejsi i najmniej wykwalifikowani 
ludzie.



Król babiloński wyznaczył na następnego 
króla stryja króla Jehojachina, Mataniasza, i 
zmienił jego imię na Sedekiasz.



Widzimy, że Jeremiasz żył w bardzo trudnym 
dla Izraelitów czasie. Wszyscy łamali 
przymierze i odwracali się od Boga. 

Jeremiasz zapowiada, że Bóg pragnie zawrzeć 
z ludźmi Nowe Przymierze. 



Z Księgi proroka Jeremiasza (31,31-34):  

Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –

kiedy zawrę z domem Izraela <i z domem judzkim>

nowe przymierze. 

Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, 

kiedy ująłem ich za rękę, 

by wyprowadzić z ziemi egipskiej. 

To moje przymierze złamali, 

mimo że byłem ich Władcą 

– wyrocznia Pana. 

Lecz takie będzie przymierze, 

jakie zawrę z domem Izraela 

po tych dniach – wyrocznia Pana: 

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa 

i wypiszę na ich sercu. 



Będę im Bogiem, 

oni zaś będą Mi narodem. 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać 

jeden mówiąc do drugiego: 

„Poznajcie Pana!” 

Wszyscy bowiem od najmniejszego do 
największego 

poznają Mnie – wyrocznia Pana, 

ponieważ odpuszczę im występki, 

a o grzechach ich nie będę już wspominał.



Bóg spełnił obietnicę Nowego Przymierza, kiedy na świat przyszedł Pan Jezus, który 
dał nam nowe przykazanie - przykazanie miłości. Tej miłości sam nas nauczył, 
oddając za nas swoje życie. Pewnie czasami trudno jest Ci przestrzegać regulaminu 
w szkole czy zasad ustalonych w domu. Niekiedy wolałbyś robić coś 
przyjemniejszego, łatwiejszego. Podobnie jest z przykazaniami bożymi. To prawda, 
że wymagają one od nas trudu, zwłaszcza gdy widzimy w nich tylko zakazy, a nie 
wyraz miłości Boga do każdego z nas. Jeremiasz zapowiada, że Bóg pragnie napisać 
swoje przykazania nie na kamiennych tablicach, jak to zrobił z Mojżeszem, ale wyryć 
je w naszych sercach. Bóg spełnił tę obietnicę w dniu Zesłania Ducha Świętego, 
kiedy miłość boża rozlała się w sercach Jego uczniów. Gdy w naszym sercu jest 
miłość, przykazania przestają być ciężarem nie do uniesienia, bo stają się 
pragnieniem serca, stają się odpowiedzią na ogromną miłość Boga. W Adwencie 
czekamy na Jezusa, który pragnie narodzić się w naszych sercach, dając nam swoją 
miłość. Bardzo potrzebujemy takiego spotkania, dlatego wołamy – Przyjdź, Jezu, 
przyjdź! 



Zadanie: 

Dzisiaj pomodlę się za ludzi, którzy są daleko 
od Boga, aby uwierzyli, że warto całe swoje 
życie i serce oddać Jemu. 

Konkurs:

1. Narysuj proroka Jeremiasza i prześlij na 
adres:

roratyantoni@gmail.com


