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యూదా రాజయ్ములో నిషఠ్గల
యూదా తలిల్దం లకు
యిరీమ్యా జనిమ్ంచాడు. అతని
తం యాజకు న లీక్యా. 
యెరూషలేముకు కొంచెము
దూరములోని అనాతోతు
మములో అతడు

జీ ంచాడు.



బ అతని తలిల్దం లు
అతనిని యాజకునిగా
చేయాలనుకొనాన్రేమో! కాని
యిరీమ్యా గురించి దే డు
ఒక తేయ్క న ఆలోచనను
కలిగియునాన్డు.



యిరీమ్యా
జనిమ్ంచేనాటికి
యూదులు దే నికి
వయ్తిరేఖముగా
జీ ంచడం
మొదలుపెటాట్రు. 



రాజు మొదలుకొని
మానయ్ జల వరకు

అందరూ అనయ్దేవతలను
పూజించారు. దే ని
మందిరములో స తము

రు హములను
ఆరాధించారు.



యిరీమ్యా
యౌవన త్ యుండగా దే డు అతనితో- ... 



...
"తలిల్గరభ్ములో
నీ
రూపింపబడక
మునుపే నేను
నినెన్రిగియునాన్ను" "నేను నీకాజాఞ్పించినదంతయు
రితో కటించుము" అని మాటాల్డాడు.



అందుకు యిరీమ్యా భయపడి- "అయోయ్, 
దే , చితత్గించుము నేను బాలుడనే" అని
సమాధానమిచాచ్డు.



తాను ఇర సంవత రముల వయ
నపప్టికిని దే ని గురించి దుషట్తమును

జరిగించుచునన్ రితో
ఆయనమాటలను
చెపప్లేనని అతడు

అనుకొనాన్డు.



భయపడకుము అని దే డు
యిరీమ్యాకు ల చాచ్డు. "నేను
పంపు తి
సథ్లమునకు

నీ

ళల్వలెను, 
నేను చెపుప్
తి మాటను
రితో చెపప్వలెను, ...



... నేను నీకు తోడుగా ఉనాన్ను, రి
చేతులలో నుండి నినున్
డిపించుదును" 
అని దే డు

యిరీమ్యాకు
గాద్నము చే డు. దే డు

యిరీమ్యా నోటిలో తన
మాటలను ఉంచాడు.



దే డు యిరీమ్యాకు రయ్మును జాఞ్నమును
యివగా అతడు గొపప్ రయ్ముతో దే డు రిని
మించి రికి స యము ...



... చేయాలనుకుంటునాన్డని ఆయన మాటలను
జలకు జాఞ్పకము చే డు.  జలుకాని రాజుకాని

ఎవరుకూడ యిరీమ్యా మాటలను పటిట్ంచుకొనలేదు.



యాజకులు స తము యిరీమ్యా కోపగించి
దే ని గురించి మాటలాడవదద్ని చచ్రించారు. 

యిరీమ్యా సతయ్మును
కటించుటలేదు
అని కొందరు
అబదధ్ వకత్లు

అతని
తపుప్డు
చారము
చే రు.



వంద సంవత రముల తము ఉతత్ర రాజయ్ము
(ఇ యేలు రాజయ్ము) దే నిని డిచిపెటిట్నందున
రి శ న అ రీయులు వచిచ్

ఇ యేలీయులను జయించి దూరదేశమునకు
చెరగొనిపోయిన సంగతిని యిరీమ్యా జలకు
జాఞ్పకము
చే డు. 



ఇపుప్డు
దకిష్ణరాజయ్ము
అనగా యూదా
రాజయ్ము
కూడ దే ని
డిచిపెటిట్ంది.



శ నాయ్లు
దేశముమీదికి
రాబోతునాన్యి. 
దే డు యూదులను
కూడ చెరలోనికి
పంపుతాడా?



తమ శ లనుండి తమను
కాపాడలేని హములయందు జలు
నమిమ్కయుంచారు. కాని దే డు మా మే
రిని శ లనుండి కాపాడగలడు. 
జలు యిరీమ్యా కోపగించి

చంపుటకు యతిన్ంచారు. 
కాని దే డు
తన వకుని
కాపాడాడు.



చివరకు దే డు చెపిప్న ఒక
షయం యిరీమ్యాను తీ

ది భ్ంతికి గురిచే ంది. 
దే డు యిరీమ్యాతో-
"ఈ జల గురించి

రిధ్ంచకుము, రి
గురించి నీ మొఱఱ్
పెటిట్నను నేను నను" 
అని చెపాప్డు.



బబులోను నయ్ము
చేతిలో నీ ఓడిపోతావని
యిరీమ్యా రాజును

చచ్రించాడు. రాజు
మికిక్లి కోపగించి
యిరీమ్యాను చెర లలో
యించాడు. చెర లలో

కూడ యిరీమ్యా దే ని
గురించి కటించడం

మానలేదు.



చెర లనుండి
డుద న

తరు త
యిరీమ్యా మరలా
రాజు, జలు
దే ని పు
తిరగాలని
ఆయనయందు

నమిమ్కయుంచాలని
చచ్రించాడు. 

ఈ రి రాజు మరి
ఎకుక్వ కోపముతో

యిరీమ్యాను
లో న చీకటి

కారాగారములో
బంధించాడు.



కాని దే డు రాజుతో మాటాల్డాడు. రాజు
యిరీమ్యాను రహసయ్ముగా పిలిచి దే డు
ఏంచేయబోతునాడని
అడిగాడు, 
...



... అందుకు యిరీమ్యా- "చెరలోనికి ళిల్న యెడల
నీ దుకుదు " అని దే డు చెపిప్న సందేశమును
రాజుకు
చెపాప్డు.



బబులోను నయ్ము యెరూషలేమును
జయించి యూదాను ఆ మించింది. 
రు గోడలననిన్టిని పగులగొటిట్

సమసత్మును
అగిన్చేత
కాలిచ్ రు.



యూదా రు డెబబ్ది
సంవత రములు చెరలో
ఉంటారని దే డు చెపాప్డు. 
ఆ తరు త
దే డు రిని
చెరలోనుండి

డిపించి
గాద్నదేశములోనికి

తీ కొనివ త్డు.



యిరీమ్యా, లపించే వకత్

ఈ కథను మనము బిలులో

యిరీమ్యా

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే
లుగుకలుగును” కీరత్నలు 119:130
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á u…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT düèwæº+∫q n<äT“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚düTÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√yê\ì

ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 
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