
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ׳א פרק ירמיהו

ְבֵרי א ְרְמָיהּו דִּ ן ,יִּ ָיהּו-בֶּ ְלקִּ ן ,חִּ ים-מִּ ֲהנִּ ר ַהכֹּ ץ ,ַבֲעָנתוֹּת ֲאשֶּ רֶּ ן ְבאֶּ ְנָימִּ  .בִּ
ר ב יֵמי ,ֵאָליו 'ה-ְדַבר ָהָיה ֲאשֶּ ָיהּו בִּ אשִּ ן יֹּ ן-בֶּ ְך ָאמוֹּ לֶּ ְשֹלש ,ְיהּוָדה מֶּ ְשֵרה-בִּ  ָשָנה עֶּ

י ג .ְלָמְלכוֹּ  יֵמי ,ַוְיהִּ ים בִּ ָיקִּ ן ְיהוֹּ ָיהּו-בֶּ אשִּ ְך יֹּ לֶּ ְשֵרה ַעְשֵתי תֹּם-ַעד ,ְיהּוָדה מֶּ  ָשָנה עֶּ
ָיהּו ְדקִּ ן ְלצִּ ָיהּו-בֶּ אשִּ ְך יֹּ לֶּ ם ְגלוֹּת-ַעד--ְיהּוָדה מֶּ ש ,ְירּוָשַלִּ דֶּ י ַבחֹּ ישִּ י  ד .ַהֲחמִּ -ְדַבר ַוְיהִּ

ר ֵאַלי ,ְיהָוה ם ה ֵלאמֹּ רֶּ ָצְרָך) אצורך ְבטֶּ ן (אֶּ טֶּ יָך ַבבֶּ ם ,ְיַדְעתִּ רֶּ ם ֵתֵצא ּוְבטֶּ חֶּ  ֵמרֶּ
יָך ְקַדְשתִּ יא :הִּ ם ָנבִּ יִּ יָך ,ַלגוֹּ ַמר ו .ְנַתתִּ ָני ֲאָהּה ,ָואֹּ ֵנה ,'ה ֲאדֹּ י-ֹלא הִּ י :ַדֵבר ,ָיַדְעתִּ -כִּ

י ,ַנַער כִּ ר ז .ָאנֹּ אמֶּ אַמר-ַאל ,ֵאַלי ְיהָוה ַויֹּ י ַנַער תֹּ כִּ י :ָאנֹּ ר-ָכל-ַעל כִּ ְשָלֲחָך ֲאשֶּ  ,ֵתֵלְך ,אֶּ
ר-ָכל ְוֵאת יָרא-ַאל ח .ְתַדֵבר ,ֲאַצְּוָך ֲאשֶּ ם ,תִּ ְפֵניהֶּ י :מִּ ְתָך-כִּ י אִּ ָך ֲאנִּ לֶּ  ט .ְיהָוה-ְנֻאם ,ְלַהצִּ

ְשַלח ת ְיהָוה ַויִּ י-ַעל ַוַיַגע ,ָידוֹּ -אֶּ ר ;פִּ אמֶּ ֵנה ,ֵאַלי 'ה ַויֹּ י הִּ יָך ְדָבַרי ָנַתתִּ  ְרֵאה י.ְבפִּ
יָך ְפַקְדתִּ ם-ַעל ,ַהזֶּה ַהיוֹּם הִּ יִּ ְנתוֹּש ,ַהַמְמָלכוֹּת-ְוַעל ַהגוֹּ ץ לִּ ְנתוֹּ יד ,ְולִּ --ְוַלֲהרוֹּס ּוְלַהֲאבִּ

ְבנוֹּת עַ  ,לִּ ְנטוֹּ י יא.ְולִּ ר ֵאַלי 'ה-ְדַבר ַוְיהִּ ה ַאָתה-ָמה ,ֵלאמֹּ אֶּ ְרְמָיהּו רֹּ ַמר ;יִּ  ָשֵקד ַמֵקל ,ָואֹּ
י ה ֲאנִּ אֶּ ר יב .רֹּ אמֶּ ְראוֹּת ֵהיַטְבתָ  ,ֵאַלי 'ה ַויֹּ י :לִּ י שֵֹּקד-כִּ י-ַעל ֲאנִּ י יג .ַלֲעשֹּתוֹּ  ,ְדָברִּ  ַוְיהִּ
ית ֵאַלי 'ה-ְדַבר ר ֵשנִּ ה ַאָתה ָמה ,ֵלאמֹּ אֶּ ַמר ;רֹּ יר ,ָואֹּ י ָנפּוחַ  סִּ ה ֲאנִּ אֶּ ְפֵני ,ּוָפָניו ,רֹּ  מִּ

ָנה ר יד .ָצפוֹּ אמֶּ ן :ֵאָלי ,'ה ַויֹּ ָצפוֹּ ָפַתח מִּ ְשֵבי-ָכל ַעל ,ָהָרָעה תִּ ץ יֹּ י טו .ָהָארֶּ י כִּ ְננִּ ֵרא הִּ  ,קֹּ
ְשְפחוֹּת-ְלָכל ָנה ַמְמְלכוֹּת מִּ יש ְוָנְתנּו ּוָבאּו ;ְיהָוה-ְנֻאם--ָצפוֹּ ְסאוֹּ  אִּ ַתח כִּ  ַשֲעֵרי פֶּ

ם יהָ -ָכל ְוַעל ,ְירּוָשַלִּ תֶּ מֹּ יב חוֹּ י טז .ְיהּוָדה ָעֵרי-ָכל ,ְוַעל ,ָסבִּ ַבְרתִּ ְשָפַטי ְודִּ  ַעל ,אוָֹּתם מִּ
ר--ָרָעָתם-ָכל י ֲאשֶּ ים ַוְיַקְטרּו ,ֲעָזבּונִּ ים ֵלאֹלהִּ ְשַתֲחוּו ,ֲאֵחרִּ ם ְלַמֲעֵשי ,ַויִּ  .ְיֵדיהֶּ

ר ,ְוַאָתה יז ְאזֹּ יָך תֶּ ַבְרתָ  ְוַקְמתָ  ,ָמְתנֶּ ם ְודִּ ר-ָכל ֵאת ,ֲאֵליהֶּ י ֲאשֶּ כִּ ךָ  ָאנֹּ  ,ֵתַחת-ַאל ;ֲאַצּוֶּ
ם ְפֵניהֶּ ן--מִּ ְתָך-פֶּ ם ,ֲאחִּ ְפֵניהֶּ י יח .לִּ ֵנה ַוֲאנִּ יָך הִּ יר ,ַהיוֹּם ְנַתתִּ ְבָצר ְלעִּ  ַבְרזֶּל ּוְלַעמּוד מִּ
מוֹּת ת ּוְלחֹּ שֶּ ץ-ָכל-ַעל--ְנחֹּ יהָ  ְיהּוָדה ְלַמְלֵכי :ָהָארֶּ יהָ  ,ְלָשרֶּ ֲהנֶּ ץ ּוְלַעם ְלכֹּ  .ָהָארֶּ

ְלֲחמּו יט יָך ְונִּ י :ָלְך יּוְכלּו-ְוֹלא ,ֵאלֶּ ְתָך-כִּ י אִּ ָך ,ְיהָוה-ְנֻאם ֲאנִּ ילֶּ  .ְלַהצִּ
 

Jérémie, chapitre 1 
1)                                                                             , sur le 

territoire de Benjamin,  
2)                                                              , fils d'Amon, roi de 

Juda, dans la                             ,  
3)                                                                                  

                                                                                     
                               .  

4)  La parole de                                        :  

Le métier de prophète 
 

L’éveil de Jérémie  
 

Le premier chapitre du livre de Jérémie s’ouvre sur 
un dialogue. Dieu explique à Jérémie ses propres 
visions ainsi que ses missions.  
 
La fonction du prophète est d’annoncer ce que Dieu 
prévoit contre son peuple si celui-ci ne revient pas à 
lui. Jérémie comme tous les autres prophètes se 
retrouve violement confronté à son devoir.  
 
 

Les lamentations de Jérémie par 
Marc Chagall c. 1952.  



 

 

5)                                                                                    
                                                                                 
                    ."  

6)                : "Eh quoi! Eternel, Dieu, je ne sais point parler, car je suis un 
enfant!"  

7)                                                                                 
t'enverrai, tu iras les trouver, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras.  

8)  Ne les crains point                                        , dit l'Eternel."  
9)                                                          ; puis l'Eternel me dit: 

"Voici, je mets mes paroles dans ta bouche.  
10)                                                                             
                                                                                   
planter."  

11)                                                               -              
                                                .  

12) Tu as bien vu, me dit l'Eternel; car je vais me h      'accomplir ma parole."  
13)                                                                              

    -                                                                     
                                   ."  

14)                                                                              
habitants du pays.  

15)                                                                                 
                                                                                    
                                                                  .  

16)                                                                                  
                                                                       devant 
l'oeuvre de leurs mains.  

17)                                                                                      
                        'eux ou, moi, je te ferai trembler devant eux.  

18)                'hui, je fais de toi une ville forte, une colonn              
                                                                                     
                                      .  

19)                                                                                       
                         er." 

 

 ׳ב פרק ירמיהו
י  א ר ֵאַלי 'ה-ְדַבר ַוְיהִּ  .ֵלאמֹּ
ם ְבָאְזֵני ְוָקָראתָ  ָהֹלְך ב ר ְירּוָשַלִּ י 'ה ָאַמר כֹּה ,ֵלאמֹּ ד ָלְך ָזַכְרתִּ סֶּ ְך חֶּ  ַאֲהַבת ,ְנעּוַריִּ

ְך ְכֵתְך--ְכלּוֹלָתיִּ ְדָבר ַאֲחַרי לֶּ ץ ,ַבמִּ רֶּ  ְזרּוָעה ֹלא ְבאֶּ
 

Jérémie, chapitre 2 
1) La parole de l'Eternel me fut adressée en ces termes:  
2)  "Va proclamer aux oreilles de Jérusalem ce qui suit: Ainsi parle l'Eternel: je te 

garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes 
fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte au retour 
    ’     . 
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