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Jeremiasz: prorok Bożego gniewu i Jego odwiecznej miłości 

• Księga Jeremiasza – wielogłosowa medytacja wiary, mająca za tło kryzys zniszczenia 
Jerozolimy w 587 r. oraz deportacji do Babilonu 
→ księga bólu i żałoby, ale i nadziei na przyszłość

• Jeremiasz jako prorok [ do przeczytania: Jr 1,1-10 – opowiadanie o powołaniu ]
- powołany na proroka ok. 625 r. 
- okres działalności: rządy ostatnich królów Judy – Jozjasza (640-609), Jojakima (609-598), 
Jojakina (598-597) i Sedecjasza (597-587), a także przez pewien czas po upadku Jerozolimy 
w 587 r.
- syn Chilkiasza, pochodził z rodziny kapłańskiej z Anatot w ziemi Beniamina (Jr 1,1)
- sugesta, że Jeremiasz przyjmował teologiczną perspektywę człowieka z zewnątrz,  
nieuwikłanego w polityczne układy → predysponowany do surowej krytyki monarchii 

• Treść księgi i jej orędzie:

• a) oczekiwanie na zniszczenie Jerozolimy przez wroga z północy (Babilon), co będzie 
wyrazem woli JHWH, który nie pozwoli z siebie szydzić czy lekceważyć

Oto na was sprowadzę naród z daleka, domu Izraela - wyrocznia Pana. Jest to naród 
niepokonany, naród starożytny, naród, którego języka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi. 
Jego kołczan jest niby grób otwarty, wszyscy mężowie są bohaterami. Pochłonie twoje 
żniwa i twój chleb, pochłonie twoje córki i twoich synów, pochłonie twoje owce i twoje 
bydło, pochłonie twoje winnice i twoje drzewa fgowe. Zniszczy orężem twoje miasta 
warowne, w których ty pokładasz nadzieję. (Jr 5,15-17)

To mówi Pan: «Oto nadchodzi naród z ziemi północnej, wielki naród powstaje z krańców 
ziemi. Łuk i miecz trzymają w ręku, są okrutni i bez litości. Ich wrzawa jest jak szum morza, i 
dosiadają koni, gotowi jak jeden mąż do walki przeciw tobie, Córo Syjonu! (Jr 6,22-23)

• b) seria tekstów, w których prorok angażuje się w modlitwę do JHWH, odsłaniając swoje 
wewnętrzne zmaganie się z Bogiem (Jr 15,10-21; 18,18-23; 20,7-13.14.18)

- forma zbliżona do lamentacji znanych z Ps; wyraz osobistej wiary proroka, który odkrywa, 
że powierzone mu zadania przekraczają to, co potraf znieść
(→ tradycja, że Jeremiasz jest autorem Księgi Lamentacji)

• c) wezwania do nawrócenia – m.in. tzw. „kazanie świątynne” (Jr 7,1-8,3)

To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę 
wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: "Świątynia 
Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!" Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze 
postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec 
drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeśli krwi niewinnej nie 
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będziecie rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, 
wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od 
dawna i na zawsze. (Jr 7,3-7)

→ bezpośrednia krytyka postawy i ideologii aparatu świątynnego

• d) dalsza część księgi wykracza poza wydarzenia z roku 587 → problematyka wygnania

- Jr 30-31 = Księga Pocieszenia - najbardziej istotne obietnice dla Izraela; jednostronne, 
pełne łaski przywrócenie Izraela przez JHWH do jego ziemi i dobrobytu:

◦ 30,3.8-11: Bo oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - w których odmienię los mojego 
narodu, Izraela i Judy - mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich 
przodkom, i wezmą ją w posiadanie». (…) W dniu tym - wyrocznia Pana Zastępów - 
skruszę jarzmo znad ich szyi, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym. Będą 
zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Ty się
jednak nie bój, sługo mój Jakubie - wyrocznia Pana - i nie lękaj się, Izraelu, bo Ja cię 
wybawię z dalekiej ziemi, twoje potomstwo z kraju jego wygnania. Powróci Jakub i 
będzie zażywał nie zmąconego niczym pokoju, a nikt go nie będzie trwożył. Ja bowiem 
jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię wybawić. Zgotuję zagładę wszystkim narodom, 
między którymi cię rozproszyłem, ciebie zaś nie wyniszczę. Ukarzę cię jednak 
sprawiedliwie i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie». (por. Jr 31,2-6.20-22)

◦ 31,31-34 (nowe przymierze): 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».

◦ Jr 32: nakaz Boga, by Jeremiasz kupił sobie pole, gdy miasto było oblegane przez 
Nabuchodonozora (32,7-15) → zapowiedź powrotu po okresie wygnania (!)

• Do przemyślenia: 

(1) Czy pozwalam sobie przeżywać swoją złość przed Bogiem? Przeczytaj zapis zmagań 
wewnętrznych Jeremiasza i jego pełną bólu modlitwę w Jr 20,7-18.

(2)  Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. 
(Jr 31,3). Prorok Jeremiasz przeżył upadek i zniszczenie Jerozolimy oraz świątyni. W 
doświadczeniu największego bólu spotkał Boga, który okazał się Bogiem bliskości i miłości. 
Jak ja przeżywam porażkę i rozczarowanie?


