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.

ירמיהו פרק ׳א
א ִּדבְ ֵרי י ְִּר ְמיָהּו ,בֶּ ןִּ -חלְ ִּקיָהּו ִּ ,מן-הַ כֹּהֲ נִּ ים אֲ ֶּשר בַ עֲ נָתוֹּת ,בְ אֶּ ֶּרץ בִּ נְ י ִָּמן.
ְהּודה ,בִּ ְשֹלש-עֶּ ְש ֵרה ָשנָה
ֹּאשיָהּו בֶּ ןָ-אמוֹּן מֶּ לְֶּך י ָ
ב אֲ ֶּשר הָ יָה ְדבַ ר-ה' אֵ לָיו ,בִּ ימֵ י י ִּ
ְהּודה ,עַ ד-תֹּם עַ ְש ֵתי עֶּ ְש ֵרה ָשנָה
ֹּאשיָהּו מֶּ לְֶּך י ָ
לְ מָ לְ כ ֹּו .ג וַ י ְִּהי ,בִּ ימֵ י יְה ֹּוי ִָּקים בֶּ ן-י ִּ
ישי .ד וַ י ְִּהי ְדבַ ר-
ְרּוש ִּ ַלם ,בַ חֹּדֶּ ש הַ חֲ ִּמ ִּ
ְהּודה--עַ ד-גְ לוֹּת י ָ
ֹּאשיָהּו מֶּ לְֶּך י ָ
לְ ִּצ ְד ִּקיָהּו בֶּ ן-י ִּ
ה
יְהוָ ה ,אֵ לַי לֵאמֹּ ר בְ טֶּ ֶּרם אצורך( אֶּ צָ ְרָך )בַ בֶּ טֶּ ן י ְַד ְע ִּתיָך ּ,ובְ טֶּ ֶּרם ֵתצֵ א מֵ ֶּרחֶּ ם
ִּה ְק ַד ְש ִּתיָך :נָבִּ יא לַג ֹּויִּם ,נְ ַת ִּתיָך .ו וָ אֹּמַ ר ,אֲ הָ ּה אֲ ֹּדנָי ה' ִּ ,הנֵה ֹלא-י ַָד ְע ִּתי ַ ,דבֵ ר :כִּ י-
נַעַ ר ָ,אנֹּ כִּ י .ז וַ יֹּאמֶּ ר יְהוָ ה אֵ לַי ַ,אל-תֹּאמַ ר נַעַ ר ָאנֹּ כִּ י :כִּ י עַ ל-כָל-אֲ ֶּשר אֶּ ְשלָחֲ ָך ֵ ,תלְֵך ,
ט
וְ אֵ ת כָל-אֲ ֶּשר אֲ צַ ּוְ ָך ְ ,ת ַדבֵ ר .ח ַאלִּ -ת ָירא ִּ ,מפְ נֵיהֶּ ם :כִּ יִּ -א ְתָך אֲ נִּ י לְ הַ ִּצלֶָּך ,נְ אֻ ם-יְהוָ ה .
וַ י ְִּשלַח יְהוָ ה אֶּ ת-יָד ֹּו ,וַ ַיגַע עַ ל-פִּ י ;וַ יֹּאמֶּ ר ה' אֵ לַי ִּ ,הנֵה נ ַָת ִּתי ְדבָ ַרי בְ פִּ יָך.י ְראֵ ה
ִּהפְ ַק ְד ִּתיָך הַ יוֹּם הַ זֶּה ,עַ ל-הַ ג ֹּויִּם וְ עַ ל-הַ מַ ְמלָכוֹּת ,לִּ נְ תוֹּש וְ לִּ נְ תוֹּץ ּ,ולְ הַ אֲ בִּ יד וְ לַהֲ רוֹּס--
לִּ בְ נוֹּת ,וְ לִּ נְ טוֹּעַ .יא וַ י ְִּהי ְדבַ ר-ה' אֵ לַי לֵאמֹּ ר ,מָ ה-אַ ָתה רֹּאֶּ ה י ְִּר ְמיָהּו ;וָ אֹּמַ ר ,מַ ֵקל ָש ֵקד
אֲ נִּ י רֹּאֶּ ה .יב וַ יֹּאמֶּ ר ה' אֵ לַי ,הֵ יטַ בְ ָת לִּ ְראוֹּת :כִּ י-ש ֵֹּקד אֲ נִּ י עַ לְ -דבָ ִּרי ,לַעֲ שֹּת ֹּו .יג וַ י ְִּהי
ְדבַ ר-ה' אֵ לַי ֵשנִּ ית לֵאמֹּ ר ,מָ ה אַ ָתה רֹּאֶּ ה ;וָ אֹּמַ ר ִּ ,סיר נָפּוחַ אֲ נִּ י רֹּאֶּ ה ּ,ופָ נָיו ִּ ,מפְ נֵי
ָארץ .טו כִּ י ִּהנְ נִּ י ק ֵֹּרא ,
צָ פ ֹּונָה .יד וַ יֹּאמֶּ ר ה' ,אֵ לָי ִּ :מצָ פוֹּן ִּתפָ ַתח הָ ָרעָ ה ,עַ ל כָל-י ְֹּשבֵ י הָ ֶּ
לְ כָלִּ -מ ְשפְ חוֹּת מַ ְמלְ כוֹּת צָ פ ֹּונָה--נְ אֻ ם-יְהוָ ה ;ּובָ אּו וְ נ ְָתנּו ִּאיש כִּ ְסא ֹּו פֶּ ַתח ַשעֲ ֵרי
ְהּודה .טז וְ ִּדבַ ְר ִּתי ִּמ ְשפָ טַ י או ָֹּתם ,עַ ל
ְרּוש ִּ ַלם ,וְ עַ ל כָל-ח ֹּומ ֶֹּּתיהָ סָ בִּ יב ,וְ עַ ל ,כָל-עָ ֵרי י ָ
י ָ
ֵאֹלהים אֲ חֵ ִּרים ,וַ י ְִּש ַתחֲ וּו ,לְ מַ עֲ ֵשי יְדֵ יהֶּ ם.
כָלָ -רעָ ָתם--אֲ ֶּשר עֲ זָבּונִּ י ,וַ י ְַק ְטרּו ל ִּ
יז וְ אַ ָתה ֶּ ,ת ְאזֹּר מָ ְתנֶּיָך ,וְ ַק ְמ ָת וְ ִּדבַ ְר ָת אֲ לֵיהֶּ ם ,אֵ ת כָל-אֲ ֶּשר ָאנֹּ כִּ י אֲ צַ ֶּּו ָך ;ַאלֵ -ת ַחת ,
ִּמפְ נֵיהֶּ ם--פֶּ ן-אֲ ִּח ְתָך ,לִּ פְ נֵיהֶּ ם .יח וַ אֲ נִּ י ִּהנֵה נְ ַת ִּתיָך הַ יוֹּם ,לְ ִּעיר ִּמבְ צָ ר ּולְ עַ מּוד בַ ְרזֶּל
ָארץ.
ָארץ :לְ מַ לְ כֵי יְהּודָ ה לְ ָש ֶּריהָ ,לְ כֹּהֲ נֶּיהָ ּולְ עַ ם הָ ֶּ
ֹּשת--עַ ל-כָל-הָ ֶּ
ּולְ חֹּמוֹּת נְ ח ֶּ
יט וְ נִּ לְ חֲ מּו אֵ לֶּיָך ,וְ ֹלא-יּוכְ לּו לְָך :כִּ יִּ -א ְתָך אֲ נִּ י נְ אֻ ם-יְהוָ ה ,לְ הַ ִּצילֶָּך.
Jérémie, chapitre 1
)1
territoire de Benjamin,

, sur le
, fils d'Amon, roi de

)2

Juda, dans la

,

)3

.
:

4) La parole de

5)

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

6)

enfant!"
7)

t'enverrai, tu iras les trouver, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras.
, dit l'Eternel."
; puis l'Eternel me dit:
"Voici, je mets mes paroles dans ta bouche.

8) Ne les crains point
9)
10)

planter."
-

11)
12)
13)

.
Tu as bien vu, me dit l'Eternel; car je vais me h

'accomplir ma parole."

."
14)

habitants du pays.
15)

.
16)

devant
l'oeuvre de leurs mains.
17)
18)

'eux ou, moi, je te ferai trembler devant eux.
'hui, je fais de toi une ville forte, une colonn
.

19)

er."

ירמיהו פרק ׳ב
.ה' אֵ לַי לֵאמֹּ ר-א וַ י ְִּהי ְדבַ ר
ַאהֲ בַ ת, עּוריְִּך
ַ ְכֹּה ָאמַ ר ה' ָזכ ְַר ִּתי לְָך חֶּ סֶּ ד נ, ְרּוש ִּ ַלם לֵאמֹּ ר
ָ את בְ ָאזְ נֵי י
ָ ב הָ ֹלְך וְ ָק ָר
בְ אֶּ ֶּרץ ֹלא זְ רּועָ ה, לֶּכְ ֵתְך ַאחֲ ַרי בַ ִּמ ְדבָ ר--לּוֹלתיְִּך
ָ
ְכ
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
’
.
Traduction: http://www.sefarim.fr

