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Si Jeremias ay ipinanganak sa 
isang relihiyosong pamilya sa 
Judah.  Ang kanyang ama, si 
Hilkias, ay isang pari.  Ang 
kanilang pamilya ay nakatira 
sa isang bayan na tinatawag 
na Anatot, hindi malayo mula 
sa Jerusalem.  Maaring 
inakala ng mga magulang 
ni Jeremias na siya rin 
ay magiging isang pari.  
Subalit ang Diyos ay 
may ibang plano ...
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Kahit ang mga pari ay nagalit at sinabi sa kanya na
tigilan ang pagsasalita tungkol sa Diyos.  Mayroong
din mga maling propeta na sinabi na si Jeremias ay 

hindi nagsasabi ng katotohanan.

“Huwag kang matakot,” panatag na
sinabi ng Diyos kay Jeremias.  

“Pumunta ka kung saan man kita 
patunguhin.  
Ipahayag mo 
ang aking 
sasabihin 
sa iyo.

Ako ay 
iyong kasama 
at iingatan kita.”  
Pagkatapos ang Diyos ay 
may ginawang isang natatangi.  
Hinipo ng Diyos ang
labi ni Jeremias.

Noong
nagbinata na
si Jeremias, 
siya ay 
kinausap ng 
Diyos. “Bago
ka pa ipanganak
ay kilala na kita,” 
ang sabi ng Diyos kay Jeremias, “Pinili na
kita upang maging aking Tagapagsalita.”

Binigyan ng Diyos si Jeremias ng lakas at tapang at 
karunungan.  Siya ay nagsalita ng may tapang, at 
pina-alala sa mga tao na sila ay mahal ng Diyos at 
gusto Niya silang tulungan.  Ngunit walang nakinig.  

Kahit man lang ang hari.

Tila natakot si Jeremias sa tawag ng Diyos.  “Ah, 
Panginoong Diyos!” sabi niya.  “Hindi po ako magaling 
na tagapagsalita; bata pa po ako.”  Ngunit si 
Jeremias ay higit pa kaysa sa isang bata, sapagka’t 

siya ay 20 taon 
gulang na.  Subalit 
ang iniisip ni 
Jeremias ay ang 
lahat ng kasamaan
sa paligid niya,
kaya’t hindi niya
kayang maging
tagapagsalita.

Noong kapanganakan ni
Jeremias, ang mga tao ay 
hindi namumuhay ayon sa
Salita ng Diyos.  Halos 
lahat, mula sa hari
hanggang sa pinaka-aba na
manggagawa, ay sumamba
sa mga idolo, at doon pa 
sa sariling banal na

Templo ng Diyos!
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Nang siya ay makalabas
na ng kulungan, si
Jeremias ay muling
nangaral sa hari at sa
mga tao na sila ay 
dapat manumbalik
sa Diyos, at 
magbigay
tiwala sa
Diyos.  

Sa pagkakataong
iyon, pinatapon ng 
hari si Jeremias 
sa isang malalim
at maputik na piitan.

Sa wakas, may sinabi ang
Diyos na maaring kinagulat
ni Jeremias.  Sabi ng Diyos, 
“Huwag mo nang ipagdasal
ang mga tao.  Hindi ko sila 
diringin kapag sila ay 
humingi sa akin ng tulong.”

Ngayon ang mga tao ng Judah, 
ang katimugang kaharian, ay 
tumalikod din sa Diyos.  Ang

kanilang kaaway na
hukbo ay paparating
na!  Hahayaan ba ng
Diyos na masakop
ang Kanyang mga
tao at sila ay
ipatapon din?

Binigyang babala ni 
Jeremias ang hari na 
siya ay matatalo sa 
hukbo ng Babilonya.  
Nagalit ang hari kaya’t 
pinatapon si Jeremias 
sa kulungan.  Ngunit 
kahit sa kulungan 
ay pinagpatuloy 
pa rin ni Jeremias 
ang pangangaral at 
pagtitiwala sa Diyos.

Ang mga tao ay nagtiwala sa kanilang mga idolo.  
Maililigtas ba sila ng kanilang idolo sa mga
kaaway?  Hindi!  Ang Diyos lamang ang
makakapagligtas sa kanila. Nagalit ang
mga tao kay Jeremias at nagtangkang
patayin siya.  Ngunit binigyang 
ingat ng Diyos ang Kanyang 

lingkod.

Pinaalalahan ni Jeremias ang mga tao.  Noong 
nakalipas na 100 taon, tumalikod sa Diyos ang 
hilagang kaharian ng Israel.  Kaya’t sila ay 
nasakop ng kanilang kalaban, ang Asirya, at 
ang mga Israelita nilipat sa malalayong lupain. 
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Ang Wakas

Sinakop ng hukbo ng Babilonya ang 
Jerusalem at ang buong Judah.  
Winasak nila ang mga pader at 
ang lahat ng mga gusali at 
sinunog ang lahat.  Sinabi 
ng Diyos na ang 
Kanyang mga tao 
ay magiging 
bihag ng 

70 taon, 
at pagkatapos 
ay dadalhin Niya 
sila muli sa 
lupang pangako.

Sinasabi sa kuwentong ito mula sa Bibliya ang tungkol sa ating 
kahanga-hangang Diyos na Siyang lumikha sa atin at nais Niya na 

makilala natin Siya.

Alam ng Diyos na tayo'y nakagawa ng masasamang bagay na tinatawag 
Niyang kasalanan.  Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan ngunit lubos 

ang pagmamahal ng Diyos sa atin kaya't ipinadala Niya ang Kanyang Anak 
na si Hesus na Siyang napako at namatay sa Krus upang pagbayaran 

ang ating mga kasalanan. 

Subalit hindi nanatiling patay si Hesus.  Nabuhay Siyang muli at 
bumalik sa langit!  Kung mananampalataya ka kay Hesus at hihingi ng 
kapatawaran sa iyong mga kasalanan, papatawarin ka Niya.  Siya ay 

darating at mananahan sa iyong buhay magpakailanman.

Kung ibig mong maligtas at mapatawad sa iyong kasalanan, 
narito ang isang panalangin na maaari mong tularan:

“Mahal kong Diyos, naniniwala po ako na si Hesus ay namatay para sa akin, 
ngunit Siya ay nabuhay muli.  Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay at 

patawarin Ninyo po ako sa aking mga kasalanan upang ako'y magkaroon ngayon 
ng bagong buhay, at sa isang araw ay makasama Kayo magpakailanman.  

Tulungan po Ninyo akong mamuhay bilang Inyong anak.  Amen.”

Basahin ang Bibliya at manalangin sa Diyos araw-araw!    Juan 3:16

“Ang bukas ng iyong mga Salita ay 
nagbibigay ng liwanag.”  Mga Awit 119:130

Jeremiah, ang Taong Puno ng Luha 

isang kuwentong nanggagaling sa 
Salita ng Diyos, ang Bibliya, 

makikita sa

Jeremias

Subalit ang Diyos ay nagsimulang mangusap na sa
puso ng hari.  Lihim na niligtas niya si Jeremias at 
nagtanong kung ano ang nais ng Diyos na kanyang
dapat gawin.  
“Sumama
ka sa
pagkabihag, 
at hahayaan
ng Diyos
na ikaw ay 
mabuhay,” 

ang sagot ni
Jeremias.
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