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Esipuhe

Omistuskirjoitus: Olen kirjoittanut tämän kirjasen OPKO:n toivomuksesta ja omistan sen Jari Kekäleelle, joka hel-
littämättömyydellään sai minut lopulta tarttumaan kynään. Kirja on valmistunut Espoossa akkain viikolla 2001.

Oppaan käyttöohjeet
• Jeremian kirja on todella inspiroiva ja mielenkiintoinen Vanhan testamentin kirja, joka puhuu meille paljon myös lopun

ajoista. Se on kuitenkin vaativin nettisivustomme raamattupiirioppaista eikä siis sovellu mihin tahansa raamattupiiriin.
• Itkevä pronssimuuri -opasta käytettäessä pitää osanottajien lukea kotonaan läksyt eli kuhunkin opintojaksoon kuulu-

vat Jeremian luvut ja niiden taustatiedot. Kullakin osanottajalle on hyvä olla oma monisteensa, josta hän voi nähdä
seuraavan kerran läksyt ja taustatiedot.

• Kesken lukuvuoden ei piiriin pidä mielellään ottaa uusia jäseniä. Mahdolliset uudet ihmiset tulee ohjata muihin piirei-
hin.

• Raamattupiiri saa kestää tunnin ja vartin.
• Laskekaa, montako kertaa aiotte kokoontua. Jos ette saa käsitellyksi tätä opasta vuoden aikana, suosittelemme, että

kokoonnutte 20 kertaa ja jätätte käsittelemättä seuraavat kappaleet: numerot 2, 5, 10, 15, 17, 22 ja 23.
• Älkää ottako Jeremiaa käsiteltäväksenne, ennen kuin piirinne on motivoitunut opiskelemaan Raamattua. Vähemmän

motivoituneen piirin kanssa on helpompi käsitellä evankeliumeja.
• Älkää siirtykö Jeremian oppaaseen, ennen kuin evankeliumit ovat piiriläisille tuttuja, esimerkiksi kun olette käsitelleet

vähintään kaksi evankeliumia. Kysymyksiä niihin löytyy toisaalta näiltä nettisivuilta.
• Älkää käyttäkö tätä opasta, jolleivät osanottajat aio osallistua suunnilleen jokaiseen piirin kokoontumiseen. Jos osal-

listuminen on satunnaista, suosittelemme evankeliumeita.
• Älkää käyttäkö tätä opasta, jos mukana on ihmisiä, jotka eivät juurikaan tunne kristinuskoa. Ilosanomapiiri-oppaat

soveltuvat heille paremmin.
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Jeremian kirjan (todennäköinen) kronologinen järjestys

1–11, 26, 12–20, 25, 46–49, 36:1–8, 45, 36:9–32, 35, 50–51, 22–23, 27–28, 24, 21,29, 30–31, 34:1–7, 37:1–10, 34:8–22,
37:11–38:13, (Val.3:52–58), 39:15–18, 32–33, 38:14–39:14, 52:1–30, Valitusvirret, 40–44, 52:31–34

Historiallinen aikataulu
722 Samarian valloitus ja Israelin tuho. Pakkosiirto Assyriaan.
701 Juuda ja Jerusalem pelastuvat ihmeen avulla Assyrian kynsistä Hiskian aikaan
697–42 Manasse, huonoin kaikista kuninkaista, hallitsee Juudaa
648 Josia syntyy
n. 645 Jeremia syntyy
642–40 Aamon hallitsee
640–09 Josia hallitsee
631 Josia kiinnostuu isiensä Jumalasta
626 Jeremian saa Herralta kutsun ja alkaa varoittaa Juudaa pohjoisesta tulevasta tuhosta
626–05 Nabopolassar, Nebukadnessarin isä, Babylonian kuninkaana
621 Temppelistä löytyy Mooseksen laki: Reformaatio alkaa. Jeremian uskonpuhdistussaarnat (?)
612 Niniven hävitys. Assyrian suuruuden aika loppuu.
609 Josia kuolee Megiddon taistelussa. Jeremia tekee itkuvirren. Joahas 3 kk kuninkaana. Sitten panttivan-

giksi Egyptiin.
609–597 Jojakim kuninkaana. Jeremia pitää temppelisaarnansa. Häntä aletaan vainota.
605 Karkemiin taistelu: Egypti häviää Babylonialle. Juuda joutuu Babylonian etupiiriin.
604 Nebukadnessar kuninkaaksi. Jojakim kapinoi häntä vastaan. Ensimmäinen pakkosiirto (Daniel). Kir-

jakäärö poltetaan. Jeremia maan alle.
597 Jojakimin kuolema. Jojakin, hänen poikansa, 3kk kuninkaana. Taas piiritys ja pakkosiirto no.2 (Hese-

kiel). Temppelin ryöstö. Jojakin Babyloniaan.
597–86 Sidkia kuninkaana.
595–94 Kapina Babyloniassa. Myös Sidkia harkitsee kapinaa. Neuvottelut naapurivaltioitten kanssa. Jeremia

kantaa iestä.
589 Hofra faaraoksi. Sidkia neuvottelee Egyptin kanssa. Babylonialaiset aloittavat sotaretken.
588–87 (86) Sidkian kapina. Jerusalemin piiritys. Syyria ja Juudan varustetut kaupungit valloitetaan yksi toisensa

perästä.
587 (86) Jerusalemin valloitus. Temppelin hävitys. Kaupunki poltetaan. Kansa ja kuningas pakkosiirtolaisuuteen

(3. pakkosiirto). Kuningaskunnan loppu.
582 (81) Neljäs pakkosiirto. Juuda yhdistetään Samariaan. Jeremian kuolema Egyptissä

Juudan viimeisten kuningasten sukupuu ja Jeremian kirjassa esiintyvät nimet

1. Manasse (697–642)

2. Amon (642–640)

3. Josia (640–609)

5. Jojakim (609–597) 4. Joahas (3 kk v. 609) 7. Sidkia (597–586)
Eljakim Sallum Mattanja

6. Jojakin (3 kk v. 597)
Jekonja/Konja
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1. NUOREN PROFEETAN KUTSUMUS (luku 1, ks. myös 2. Kun. 1–22)

Taustaa: Josia syntyi 648 ja Jeremia paria kolmea vuotta myöhemmin. Jos hän syntyi 645 eKr., niin hän oli kutsun saades-
saan 19–vuotias. Jeremia oli papin poika ja kotoisin Anatotista, pappiskaupungista. Hän ei koskaan toiminut pappina, vaikka
varmaankin oli saanut teologisen koulutuksen.

Jer. 1:2–3 mainitsee vain kolme viidestä kuninkaasta, jotka hallitsivat Juudaa Jeremian aikana. Ensimmäinen heistä, Josia,
nousi kahdeksan vuotiaana valtaistuimelle ja hallitsi 31 vuotta (640–609). Josia oli jumalattoman isän ja isoisän poika –
mutta yksi parhaita kuninkaita itse. 16–vuotiaana nuori kuningas alkoi kysellä Daavidin Jumalan tahtoa. 20–vuotiaana (12.
hallitusvuotenaan) hän alkoi hävittää epäjumalia sekä Israelissa että Juudassa sekä korjata temppeliä.

Jumalan kutsu tuli Jeremialle Josian 13. vuonna (626 eKr.), vuosi epäjumalia vastaan suunnatun kampanjan alkamisen
jälkeen.

Raamattupiiri 1:4–19
• Mikä oli Jeremian itsensä osuus Jumalan valintaan (5)? (Miksi Herra valitsi juuri tämän miehen kansojen profeetaksi?)
• Raamattu tunne yhtään ainoaa hengellistä johtajaa, joka olisi itse pyrkinyt johtajaksi. Mitä se ihmisestä osoittaa, jos

hän tahtoo päästä hengellisen johtajan asemaan?
• Mitä takeita Jeremia sai tehtävänsä onnistumisesta (6–12)?
• Mitä sanomaa Jeremiaan piti julistaa (9–17)?
• Milloin Herran ilmoittama tuomio pantaisiin täytäntöön?
• Mitkä ihmisryhmät tulisivat nousemaan Jeremiaa vastaan ja miksi (18)?
• Mitkä ihmisryhmät tulisivat olemaan Jeremian puolella?
• Mistä eri syistä Jeremia tunsi tehtävän itselleen liian vaikeaksi?
• Minkä avulla Jeremia tulisi kestämään itseensä ja sanomaansa kohdistuvan vastustuksen yli 40 vuotta?
• Luuletteko, että Jeremia oli jo valmiiksi jakeen 18 kaltainen, vai tuliko hänestä sellainen vähitellen. Perustelkaa kan-

tanne.
• Millä tavalla meistä voisi tulla jakeen 18 kaltaisia uskovia?
• Mitä tapahtuu meidän maassamme ja kirkossamme, jollei meidän aikalaisistamme löydy ketään Jeremiaa, joka toimisi,

kuten jakeissa 17–19 kuvataan?
• Mistä me voimme tietää, mihin tehtävään Herra meidät itsekunkin kutsuu?
• Mitä sinä vastaisit Herralle, jos hän kutsuisi sinut samanlaiseen tehtävään kuin nuoren Jeremian?
• Muistolause: 1:9
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2. USKONPUHDISTUSSAARNAT (luvut 2–6, ks. myös 2. Kun. 23 ja 2. Aik. 34–35)

Taustaa: Varsinainen uskonpuhdistus alkoi viisi vuotta Jeremian kutsumisen jälkeen eli Josian 18. hallitusvuonna (v. 621).
Silloin löytyi temppelistä sitä korjattaessa Mooseksen kirja(käärö). Kuningas tajusi nyt ensimmäistä kertaa, miten paljon
hänen kansansa oli rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Josia uskoi heti, että kirjakäärössä ennustettu tuho todella kohtaisi
hänen kansaansa, ja repäisi vaatteensa. Hän myös lähetti palvelijansa kysymään profeetalta neuvoa, ei tosin Jeremialta, vaan
naisprofeetta Huldalta. Hulda vahvisti Raamatun tuomion: tuho tulee, mutta ei Josian elinaikana.

Kirjakääröön tutustuminen oli Jeremialle eksistentiaalinen kokemus. Nuori profeetta tajusi siitä, mikä Jumalan liitto on, ja
miten sen rikkojille käy. Koskaan hän ei voinut lukemaansa unohtaa. Jeremian sanoma heijastelee kauttaaltaan 5. Mooseksen
kirjan sanomaa (vrt. esim 5. Moos. 28).

Tästä lähtien Jeremia osallistui uskonpuhdistukseen täysin rinnoin. Luvut 2–6 ovat hänen ”uskonpuhdistussaarnojaan”. Je-
remia käyttää Hosean allegoriaa petetystä rakkaudesta: Nuori tyttö menee hyvän miehen kanssa naimisiin, mutta alkaakin
vähitellen pettää puolisoaan ja myydä itseään. Näin Jumalan kansa on pettänyt Herraansa.

100 vuotta aikaisemmin Assyriaan viety pohjoisvaltio Israel oli ollut kuin portto – etsimällä etsinyt rakastajia. Lopulta se oli
jätetty heidän armoilleen, riisuttu alastomaksi ja raiskattu. Se oli menettänyt sekä miehensä että lapsensa. (Allegoria Jumalan
kansasta naisena jatkuu läpi Raamatun: tytär Siion, seurakunta morsiamena, Baabelin portto, Karitsan häät jne.)

Raamattupiiri 2:1–13 ja 29–37

2:1–13
• Kenelle tämä sanoma oli tarkoitettu?
• Millainen oli Herran ja hänen kansansa yhteinen historia (2–7)?
• Vertaa omaa uskonelämääsi Jumalan kansan historiaan.
• Miksi luulette Baalin ja muiden epäjumalien muodostuneen niin suureksi houkutukseksi Jumalan kansalle (7–11)?
• Miksi Raamatun Jumala tuntuu useimmista ihmisistä nykyäänkin niin tylsältä ja tyhmältä, että hänestä ei tarvitse

välittää?
• Mitkä ovat yleisimpiä epäjumalia meidän maassamme ja meidän kulttuurimme keskellä?
• Mikä oli lainopettajien, pappien ja profeettojen vastuu Jeremian aikana ja miten he vastuunsa olivat kantaneet (8–9)?
• Miten teologit, papit ja karismaattisen liikkeen profeetat ovat mielestäsi täyttäneet tehtävänsä meidän kirkossamme ja

meidän aikanamme?
• Miksi ateisteja löytyy vain jälkikristillisistä maista, ei pakanamaista (11–13)?
• Millä tavalla Herra kuvaa tässä tekstissä tuskaansa kansansa epäjumalanpalveluksen tähden?
• Missä tilanteessa sinä tunnet houkutusta langeta jakeiden 12–13 osoittamaan syntiin?

2:29–37
• Mitä yhteistä näiden jakeiden kuvaamalla tilanteella on meidän aikamme kanssa?
• Mistä johtuu, ettei kansa nähnyt silloin eikä näe nytkään syntejään?
• Jeremian aikana kansa turvautui joko Assyriaan tai Egyptiin, mutta ei elävään Jumalaan. Mihin muuhun paitsi Raa-

matun Jumalaan kristillinen kirkko helposti turvautuu meidän päivinämme?
• Vertaa tämän luvun sanomaa seuraaviin Uuden testamentin kohtiin: Joh. 7:37–39 ja 19:28.
• Muistolause: 2:13

Tarina jatkuu... Josia liittoutui Assyrian kanssa Egyptiä vastaan ja kuoli turhan kuoleman 39–vuotiaana Megiddon taiste-
lussa v. 609. Mutta toisaalta hän säästyi näkemästä seuraavien kahden vuosikymmenen kurjuutta. Jeremia teki valitusvirren
rakastetusta kuninkaastaan. Siihen loppui Jeremian elämän helpompi puolisko. Profeetta oli tässä vaiheessa noin 35 vuotias.
Hän oli julistanut Jumalan sanaa 18 vuotta yhteistyössä hurskaan kuninkaan kanssa. Tänäkään aikana häntä ei oltu kuultu.

Josia oli saanut lapsia nuorella iällä: Joakimin (eli Eljakimin) ollessaan 14 vuotias (2. Aik. 36:5), Joahaan (eli Sallumin) ol-
lessaan 16–vuotias, Sidkian (eli Mattanjan) ollessaan 29 vuotias. Voidaan sanoa, että Josian lastenkasvatus oli epäonnistunut
täydellisesti. Pojat eivät pitäneet missään arvossa isänsä Jumalaa sen enempää kuin tämän profeettaakaan.
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3. TEMPPELITEOLOGIA JOHTAA TEMPPELIN TUHOON (luvut 7–10 ja 11:1–17, ks. myös
2. Kun. 23:25–35 ja 2. Aik. 35:20–36:4)

Taustaa: Joahas ehti hallita vain kolme kuukautta v. 609. Ehkä hän oli suosittu, koska kansa valitsi kuninkaaksi hänet eikä
hänen vanhempaa veljeään. Joahas joutui Egyptiin panttivangiksi eikä koskaan päässyt sieltä pois.

Egyptiläiset asettivat sen jälkeen valtaistuimelle Jojakimin, Josian vanhimman pojan. Hänen oli maksettava Egyptille valtava
summa veroja. Rahat otettiin tietysti kansalta. Silti Joakim rakensi itselleen kalliita setripuisia palatseja. Hän oli kaikin tavoin
huono hallitsija.

Jeremia piti temppelisaarnansa (luvut 7–11) Joakimin hallitusajan alussa. Temppeli oli Josian aikaan juuri korjattu, ja kansa
uskoi Jumalan suojelevan maataan sen tähden. Olihan Herra pelastanut Jerusalemin myös v. 701 assyrialaisten hyökätessä.
Oli menossa uskonnollinen juhla. Portilla seisova profeetta pilasi juhlatunnelman huutamalla juhlakansalle Jumalan tuomio-
ta.

Raamattupiiri 7:1–20
• Miksi Jeremian piti saarnata temppelin portilla, ei esimerkiksi temppelirakennuksen sisäpuolella (2)?
• Miltä Jeremiasta ehkä tuntui pilata uskonnollisen juhlan juhlatunnelma?
• Sanokaa Jeremian saarnan sisältö lyhyesti omin sanoin (3–15).
• Mitä hokema jakeessa 4 tarkoittaa?
• Mikä tekee temppelistä rosvojen luolan (9–11)?
• Miksi uskonnolliset jumalanpalvelus ja uskonnolliset juhlat eivät auta, jollei synneistä tehdä parannusta?
• Mitä meidän aikamme syntejä vastaan Jeremia saarnasi?
• Milloin olette viimeksi kuulleet kenenkään saarnaavan niitä syntejä vastaan, mistä Jeremia tässä puhuu, niin että ei-

uskoviakin oli kuulemassa (konfirmaatiojumalanpalveluksissa, itsenäisyyspäivänä jne.)?
• Onko mielestänne meidän aikanamme nähtävissä samaa itsevarmuutta kuin Jeremian aikaan siitä, ettei Herra hävitä

koskaan omaa kirkkoaan?
• Millä tavalla epäjumalanpalvelus häpäisee harjoittajansa (17–19)?
• Millä tavalla Herra rankaisee temppeliä/kirkkoa, joka ei tee parannusta synneistään (12–15, 20)? (Millä tavalla myös

luonto joutuu Herran vihan alle, vrt. jae 20?)
• Miksi Jeesus lainasi juuri näitä Jeremian sanoja temppeliä puhdistaessaan? Vrt. Mark. 11:7.
• Mitä temppelin puhdistaminen tarkoittaisi käytännössä meidän päivinämme?
• Miten Jeremia suhtautui kansaan, jolle saarnasi lakia (16)? (Miksi Herra ei jaksanut enää kuunnella Jeremian rukouk-

sia?)
• Miettikää, mitä juhlakansa profeetan huutoa kuunnellessaan ajatteli.
• Tunnetko ketään julistajaa, joka toimisi kuten Jeremia toimi tässä luvussa, mukaan lukien jae 16?
• Mitä kaikkea yhteistä on Jeesuksella ja Jeremiaalla tämän luvun mukaan?
• Muistolause: 7:4.

Tarina jatkuu... Jeremia siis julisti, että ”temppeli-teologia” oli harhaoppia. Jumala ei suojelisi kansaansa temppelin tähden,
jollei se tekisi parannusta. Vuosi 701 oli eri asia – silloin kuningas ja kansa tekivät parannuksen synneistään (4). Nyt Jeremia
mainitsi ensimmäisen kerran uhkauksen temppelin hävityksestä (7:14).
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4. MURHAYRITYKSIÄ (luvut 26 ja11:18–23, ks. myös 2. Kun. 23:34–37 ja Luuk. 4:16–30)

Taustaa: On siis Joakimin hallitusajan ensimmäinen vuosi (v. 609). Maailman politiikassa vallitsee hengähdystauko. Assyria
on juuri voitettu v. 612, eikä Babyloniasta ole tullut vielä maailmanmahtia. Karkemiin taisteluun on aikaa 3–4 vuotta. Nyt
tutkimme sitä, minkä vaikutuksen Jeremian temppelisaarna teki kuulijoihinsa.

Raamattupiiri 26:7–24
• Miksi uskonnon asiantuntijat suuttuivat Jeremian temppelisaarnasta kaikkein eniten?
• Miksi papit ja profeetat eivät voineet uskoa, että Jumala hävittäisi oman temppelinsä (9)?
• Miksi vähempi kuin kuolemantuomio ei pappien mielestä riittänyt rangaistukseksi Jeremian ”rikoksesta” (7–11)?
• Mitä mieltä olet Jeremian puolustuspuheesta (12–15)?
• Miten itse puolustaisit itseäsi vastaavassa tilanteessa?
• Miten Jeremia voi olla niin varma siitä, että hänen sanomansa tuli Jumalalta (12)?
• Miksi poliittiset johtajat ymmärsivät Jeremiaa paremmin kuin uskonnolliset johtajat (16)?
• Jakeissa 17–18 kansan johtomiehet lainaavat profeetta Miikan sanoja. Mistä he voivat tietää, mitä 100 vuotta aikai-

semmin oli julistettu? (Mitä tämä tapaus osoittaa meille Raamatun kirjojen luotettavuudesta?)
• Miksi Jojakim ja Juuda eivät toimineet samoin kuin Hiskia 100 vuotta aikaisemmin (19)?
• Mitkä olivat Urian ja Jeremian yhtäläisyydet ja erot (20–23)?
• Mikä oli Jeremian rohkeuden salaisuus?
• Miten Ahikam uskalsi suojella epäsuosittua profeettaa (24)?
• Millä tavalla ”totuuden torvet” koetetaan vaientaa meidän maassamme ja meidän kirkossamme?
• Mikä totuudessa on niin uhkaavaa, että se nostaa aina ja kaikkialla ihmiset takajaloilleen?

Tarina jatkuu: Safanin perhe oli Jeremian puolella. Isä-Safan oli ollut kirjurina Josian uskonpuhdistuksen aikaan. Ahikam,
hänen poikansa, suojeli nyt vainottua profeettaa. Löydämme Safanin jälkeläisten nimiä Jeremian kirjasta vielä monen monta
kertaa.

Toinen Jeremiaa vastaan suunnattu murhayritys tapahtui oman kaupungin miesten toimesta. Anatotin asukkaat vaativat, että
Jeremian on lopetettava profeettana toimiminen tai muuten hän pääsee hengestään (11:18–23). Omien koirien pureminen
koski erityisen kipeästi. Jeremia toivoikin enää vain kostoa.

Myös Jeesus joutui kokemaan, että oman kaupungin väki, entisen naapurit ja luokkatoverit, koettivat hänet tappaa...
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5. NÄYTELTYJÄ VERTAUKSIA (luvut 12–14 ja 35)

Taustaa: Herra tahtoi profeetan julistavan sanaansa myös havaintoesimerkkien kautta (vyö 13, ruukkujen särkeminen 13,18–
19, ies 27–28, rekabilaisten juottaminen 35 ja Egyptin suuret kivet 44). Luvussa 12 Jeremia pitää saarnan siitä, miten Herra
on hylännyt oman kansansa, ja seuraavassa luvussa hän esittää saman asian näytellyn vertauksen kautta.

Jeremia oli tähän asti puhunut vain pohjoisesta tulevasta uhkasta, mutta nyt alkaa polttaa, sillä tässä tekstissä esiintyy sana
”Eufrat” (Perath) ensimmäistä kertaa. Jotkut kommentaarit sanovat, että Jeremia ehkä käytännössä vei vyön Parahiin, ny-
kyiseen Wadi Farahiin, joka sijaitsee viisi kilometriä pohjoiseen Anatotista (Jos. 18:23). Oikealle Eufratillehan oli matkaa
tuhatkunta kilometriä. Huomatkaa, että vyö on lähinnä ihmisen ruumiin tärkeimpiä osia ja pellava oli papinpuvun materiaali.

Raamattupiiri 13:1–27
• Mitkä ovat näyteltyjen vertausten hyvät puolet tavalliseen saarnaan verrattuna?
• Mitä Jeremia ehkä ajatteli, kun Herra antoi hänelle käskyjä koskien pellavavyötä (1–7)?
• Mitä vyö-vertauksen oli määrä julistaa Juudan kansalle (9–11)?
• Miten luulette kansan suhtautuneen näyteltyyn vyö-vertaukseen?
• Mitä Herra tahtoi julistaa kansalleen viiniruukku-vertauksen kautta (12–14)
• Millaisia ”näytelmiä” meidän aikamme profeetat voisivat ehkä esittää saadakseen sanomansa menemään perille?
• Mitä tarkoittavat jakeet 15–16?
• Miten jakeet 15–16 voitaisiin soveltaa meidän aikaamme?
• Miten Jeremia voi itkeä kansaa, joka oli kohdellut häntä niin huonosti (17)?
• Miten luulette kuningashuoneen ottaneen vastaan Jeremian ennustuksen (18–22)?
• Mitä Jeremia ennustaa pääkaupungin Jerusalemin osalle (20–27)?
• Mitkä ovat Jerusalemin synnit, joiden tähden tämä onnettomuus sitä kohtaa?
• Lue jakeet 20–27 niin, että luet sanan ”Jerusalem” sijasta sanan ”Helsinki”. Miltä ennustukset nyt korvissasi kuulos-

tavat?
• Mitä yhteistä on kaupungin valloituksella ja naisen raiskauksella (25–27)?
• Voiko jakeen 23 sanoja mielestäsi soveltaa sinuun itseesi? Miksi voi/ miksi ei voi?
• Miksi Jeesuksen piti riippua ristillä alastomana (26)?

Tarina jatkuu... Ensimmäinen vakava seuraus kansan synneistä oli suuri kuivuus, jota luku 14 kuvaa. Luku 35 taas kertoo
toisesta vertauksesta, jonka Jeremia joutui ”näyttelemään” Jojakimin hallitusaikana.
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6. PROFEETAN YKSINÄISYYS (luku 16, ks. myös 15:17 ja 20:10)

Raamattupiiri 16:1–21
• Millaista Jeremian elämä ehkä olisi ollut, jos hän olisi ollut naimisissa? (Miksi Herra ei tahtonut antaa profeetalle

vaimoa, uskonsisarta, joka olisi seissyt taisteluissa hänen rinnallaan?)
• Mitä sinä vastaisit, jos Herra sanoisi sinulle samat sanat kuin Jeremiaalle jakeessa 2?
• Luuletteko, että Jeremiaan oli helppo suostua Herran käskyyn kuultuaan tämän perustelut (3–4)?
• Jos joku urhea nainen Jerusalemissa oli jo ehtinyt rakastua Jeremiaan, niin miten hän ehkä tilanteeseen suhtautui?
• Milloin naimattomuutta voidaan pitää kristityn kutsumustyön osana? Ks. myös 1. Kor. 7:25–40.
• Mikä oli Herran tarkoitus, kun hän kielsi Jeremiaa menemästä ystäviensä ja sukulaistensa hautajaisiin ja häihin (5–13)?
• Mitä Jeremian elämään vaikutti se, että Herra kielsi häntä menemästä häihin ja hautajaisiin?
• Millainen pitää olla tilanteen, ennen kuin häät loppuvat kokonaan jostakin yhteisöstä (9)?
• Mitä lisäväriä jakeet 15:17 ja 20:10 tuovat Jeremian yksinäisyyden kuvaukseen?
• Miksi Herra tahtoo jo tässä vaiheessa ilmoittaa syntiselle kansalle jakeiden 14–15 sisältämän lupauksen?
• Miksi Herra puhuu lohdutuksen jälkeen heti perään kovia sanoja synnin rangaistuksesta (16–21)?
• Mikä oli apu Jeremian hirvittävään yksinäisyyteen (19a)?
• Onko sinun mielestäsi mahdollista elää vain Jeesuksen ystävyyden varassa silloin, kun muut hylkäävät? Perustele

vastauksesi.
• Mitkä ovat Jeremiaan ja Jeesuksen elämän yhtäläisyydet tämän luvun mukaan?
• Muistolause: 16:19a
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7. JEREMIAN ITKUVIRRET (luvut 15, 17, ks. myös Luuk. 19:41–44)

Taustaa: Itkuvirret esiintyvät seuraavissa kohdissa, joista osan olemme lukeneet jo aikaisemmin: 12:1–6, 14:17–22, 15:10–
18; 17:14–18; 18:18–23; 20:7–18 ja Valitusvirret.

Muut profeetat julistivat vain sanoman, jonka olivat Herralta saaneet. Jeremia kertoi myös sen, miltä sanoman julistaminen
kansan kovakorvaisuuden ja isokenkäisten vainon keskellä hänestä tuntui. Seuraavissa jakeissa kohtaamme itkevän pronssi-
muurin – miehen joka ei karkaa kutsumuksestaan, vaikka monesti tekisi mieli niin tehdä.

Raamattupiiri 15:10–21
• Saako mies itkeä?
• Mitä Jeremialle olisi ehkä tapahtunut, jollei hän olisi osannut itkeä?
• Mistä johtuu, ettei Jeremia koeta salata itkuaan, vaan kirjoittaa sen kirjaansa?
• Mistä eri syistä Jeremia oli joutunut kriisiin julistajan tehtävässään (10–18)?
• Mitkä ovat Jeremian mielestä hänen elämänsä vaikeimmat asiat (10)? (Miksi Jeremia ei syytä Jumalaa, vaan äitiään?)
• Miten Herra lohduttaa ensin profeettaansa (11–14)?
• Miten on selitettävissä, että myös Herran profeetta voi tulla kostonhimoa täyteen (15)?
• Mitä Jumalan sana merkitsee yksinäiselle ja vainotulle profeetalle (16)?
• Mikä saa Jeremian valitsemaan Jumalan sanan silloin, kun hänen piti tehdä valinta ihmisten suosion ja Jumalan sanan

välillä?
• Jos olet joskus kokenut samaa kuin Jeremia suhteessasi Raamattuun, niin kerro nyt kokemuksesi (16).
• Mistä Jeremia syyttää Herraa (18)?
• Mikä on omin sanoin sanottuna Herran toinen vastaus Jeremiaalle (18–21)?
• Mistä Jeremian piti tehdä parannus?
• Miksi Herra toistaa kriisiin joutuneelle profeetalle saman lupauksen kuin minkä hän oli antanut tälle jo kutsumuksen

päivänä (20–21)?
• Oliko Jeremia itkuvirsiä sepittäessäänkin luja pronssimuuri? Perustelkaa vastauksenne.
• Miettikää jakeen 20 lupauksia ja vastatkaa kysymykseen: Suojeliko Herra loppujen lopuksi Jeremiaa ja pelastiko hän

hänet pahojen käsistä?
• Mitä yhteistä, mitä eroa on Jeesuksen itkussa ja Jeremian itkussa, ks. Luuk. 19:41–44?
• Miksi Jeesus ei rukoillut koskaan yhtään ainoata kostonhimoista rukousta Jerusalemia vastaan, joka hänet tappoi?
• Mitä lohtua me voimme tästä tekstistä itsellemme saada?
• Muistolause: 15:16
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8. SÄRKYNYT SAVIRUUKKU (luvut 18–19, ks. myös 2. Aik. 33:1–10 ja 2. Kor. 4:7–10)

Raamattupiiri 18:1–12 ja 19:1–13
• ”Olen särkynyt saviruukku, ei siruja heitetä pois”, lauletaan eräässä tunnetussa hengellisessä laulussa. Millä tavalla

laulu ja nämä Jeremian jakeet ovat ristiriidassa keskenään:18:3–6 ja 19:10–11?
• Mitä tekovaiheessa oleva saviruukku tarkoittaa näissä luvuissa, entä valmis ruukku?
• Millaisissa tilanteissa kokonainen kansa saattaa tehdä yhteistuumin pahaa tai vastaavasti luopua pahuudestaan (18:7–

10)?
• Soveltakaa ruukkuvertauksia meidän oman kansamme historiaan.
• Mitkä ovat mielestäsi Suomen kansan kollektiivisia syntejä?
• Miksi Juudan kansa ei pelännyt vähääkään Jumalan rangaistusta, jota Jeremia sille julisti (18:11–12)?
• Mitä pitäisi tapahtua, että meidän kansamme ”luopuisi pahuudestaan” ja kääntyisi elävän Jumalan puoleen?
• Miksi Herra valitsi ruukun särkemispaikaksi juuri Ben-Hinnomin laakson (19:1–2)?
• Miksi nimenomaan pappien ja kansan vanhinten (eli johtomiesten) piti olla katsomassa ruukun särkemistä (19:1)?
• Millaisten olosuhteiden vallitessa Jumalan kansa tulee niin sokeaksi, että ryhtyy uhraamaan omia lapsiaan

epäjumalille, eli siis tappamaan heitä (19:4–5)?
• Millä tavalla meidän maassamme uhrataan lapsia epäjumalille (esim. Mammonalle)?
• Mikä oli Jumalan rangaistus lapsiuhreista Jeremian aikaan (7–13)? (Millä tavalla rikos ja rangaistus muistuttavat toi-

siaan?)
• Mitä seurauksia meidän maallemme on tullut ja vielä tulee esimerkiksi aborttilaista? (Millä tavalla rikos ja rangaistus

muistuttavat toisiaan?)
• Missä vaiheessa jostakin kansasta tulee saviastia, jota ei enää voi korjata?
• Jeesuksen kärsimyspsalmissa 22 mainitaan myös ruukunsirpale (Ps. 22:16). Miksi?
• Muistolause: 18:6.

Tarina jatkuu... Seuraavasta luvusta näemme, mitä Juudan isokenkäiset ajattelivat Jeremian saviruukku-vertauksista. Niiden
tähden profeetta joutui nimittäin jalkapuuhun.
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9. JALKAPUUSSA! (luku 20)

Taustaa: Jeremia oli tässä vaiheessa noin 40 vuotta vanha. Hän oli julistanut Jumalan tahtoa kansalleen kaksi vuosikym-
mentä. Luvussa 20 kerrotaan, miten hän joutui fyysisen pahoinpitelyn kohteeksi ensimmäistä kertaa. Vasta tässä tilanteessa
Jeremia mainitsi Babylonian nimen, samoin sanan ”pakkosiirtolaisuus”.

Jakeet 7–18 sisältävät Jeremian sydäntä särkevimmän itkuvirren. Magor Missahib on lainaus psalmista 31:14. Se tarkoittaa:
”kauhistus yltympäri” tai ”kauhua kaikkialla”. Jeremiaa haukuttiin tällä nimellä (20:10), mutta hän itse käytti sitä Pashurista
(20:3).

Raamattupiiri 19:14–20:18
• Mistä syystä Jeremia joutui jalkapuuhun juuri tässä tilanteessa?
• Mistä Pashur sai rohkeuden pahoinpidellä Herran profeettaa (2)?
• Kuvittele, että istuisit yhden vuorokauden kaupungin portilla voimatta liikkua siitä mihinkään, jalat ja kaula kiinni

raudoissa. Mitkä kaikki asiat tekisivät tuon vuorokauden sinulle tuskalliseksi ja nöyryyttäväksi?
• Mitä Pashur odotti ehkä näkevänsä ja kuulevansa, kun hän seuraavana aamuna tuli päästämään Jeremiaa jalkapuusta

(3–6)? (Mikä yllätys häntä odotti?)
• Mitä luulette Pashurin ajatelleen kuullessaan Jeremian ennustuksen kansansa ja perheensä tuhosta (3–6)?
• Miksi Jeremia ei voinut lopettaa tuomionprofeettana toimimista, vaikka olisi itsekin sitä tahtonut (7–9)?
• Kerro kokemuksestasi, jos olet koskaan kokenut sitä, mitä jakeessa 9 kuvataan?
• Mitä Jeremian ystävät ajattelivat hylätessään hänet (10)?
• Mistä Jeremia voi tietää, että Herra oli yhä hänen kanssaan kuin väkevä sankari ja tulee vielä auttamaan häntä (11)?
• Miksi Jumala ei pelastanut profeettaansa lyönneistä eikä jalkapuusta, vaikka oli hänen kanssaan kuin väkevä sankari?
• Mikä antoi Jeremialle voimia jatkaa tehtäväänsä vastustuksesta huolimatta (12)?
• Mitä jae 13 osoittaa Jeremian uskosta?
• Miten ihminen voi sanoa samaan hengenvetoon jakeisiin 13 ja 14–18 kirjoitetut asiat?
• Millä mielellä luulette Pashurin muistelleen tätä päivää, kun hän marssi kahleissa kohti Babyloniaa 20 vuoden kulut-

tua?
• Mitä ajattelet omalla kohdallasi Paavalin sanoista: ”Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää

hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina” (2. Tim. 3:12)?
• Mitä yhteistä on Jeesuksen ristillä ja Jeremian jalkapuulla?
• Muistolause: 20:7a.
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10. KANSOJEN PROFEETTA (luvut 25, 46–49)

Taustaa: Jojakimin hallitusajan neljäs vuosi (605 eKr.) oli käänteentekevä vuosi maailmanpolitiikassa ja Juudan historiassa.
Nebukadnessar-nimisestä kenraalista tuli sinä vuonna Babylonian kuningas isänsä Nabopolassarin jälkeen. Jumala itse oli
valinnut tämän miehen palvelijakseen ja vasemman kätensä työntekijäksi. Nebukadnessarin nimi mainitaan ensimmäistä
kertaa luvussa 25.

Karkemiin taistelu, jossa egyptiläiset lyötiin lopullisesti, käytiin myös juuri tänä samaisena vuonna. Se oli yhtä ratkaiseva
tapahtuma silloisessa maailmassa kuin Berliinin muurin sortuminen meidän aikanamme.

Jeremian ura oli tässä vaiheessa puolivälissä. Hän oli profetoinut 23 vuotta, joista viisi viimeistä suurten vaikeuksien keskellä.
Kertaakaan hänen saarnaansa ei ollut suhtauduttu vakavasti.

Jeremia joutui juottamaan Herran vihan maljan kaikille ympäröiville kansoille. Hän ennusti paitsi Juudan pakkosiirtolaisuu-
den, myös sen, että se tulisi kestämään 70 vuotta. (Niin se kestikin, nimittäin ensimmäisestä pakkosiirrosta 605 Kyyroksen
ediktiin 539 asti. Tai temppelin hävityksestä uuden temppelin valmistumiseen: 586–515). Babylonian valta kesti itse asias-
sa 73 vuotta (612–539) – sunnilleen saman verran kuin Neuvostoliiton meidän päivinämme. Huomatkaa, että natsien valta
Saksassa kesti vain 12 vuotta.

Kukin kansa sai Jeremian kautta Jumalalta oman sanomansa. Nämä ennustukset voidaan soveltaa myös meidän aikamme
valtioihin, Suomeenkin.

Raamattupiiri: 25:1–31
• Kuinka vanha olit 23 vuotta sitten? Kuvittele, että olisit toiminut koko sen ajan esimerkiksi seurakunnan työntekijänä,

eikä kukaan olisi kallistanut korvaansa sanomallesi. Montako vuotta luulisit jaksavasi vielä jatkaa (3)?
• Mikä teki Jumalan kansasta noin kovakorvaisen (3–7)?
• Millä perusteella Herra nimittää raakaa pakanakuningasta Nebukadnessaria palvelijakseen (8–9)?
• Millaisia ”palveluksia” Nebukadnessar tulisi Herralle tekemään?
• Mikä osuus Herralla oli tuon ajan katastrofeihin, entä Nebukadnessarilla? (Kumpi kantoi lopullisen vastuun silloisista

sodista?) (27–31)
• Millä tavalla Herra johtaa kansojen historiaa? (Sovella tätä tekstiä esim. toiseen maailmasotaan.)
• Jos Jeremia eläisi meidän aikanamme, niin millaisen sanoman arvelisitte hänen Suomelle julistavan?
• Onko Juudan ja sen naapurikansojen rangaistus mielestänne oikeassa suhteessa niiden syntien suuruuteen?
• Miksi Herra tahtoo ilmoittaa edeltäkäsin myös Babylonian vallan keston (11)?
• Entä jos Jumala olisi ilmoittanut esim. Natsi-Saksan tai Neuvostoliiton vallan keston viime vuosisadan kristityille –

miten se olisi heidän tilanteeseensa vaikuttanut?
• Onko sinun helppo vai vaikea uskoa sellaiseen Jumalaan, jota tämä luku kuvaa?
• Miksi Herra vertaa kostoaan nimenomaan viiniin (15–17)?
• Lukekaa jae Joh. 19:11 Jeesuksen pidätyskertomuksesta ja miettikää, mitä tekemistä sillä on tekstimme kanssa?

Tarina jatkuu... Ehkä meidän aikojemme Nebukadnessar eli Antikristus on juuri nousemassa valtaan jossakin päin maail-
maa...
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11. JUMALAN SANA POLTETAAN (luvut 36, 45)

Taustaa: Ollaan yhä Jojakimin 4–5. hallitusvuodessa (605–04 eKr.). Juuda pelkää ja vapisee, sillä Babylonian armeija val-
loittaa naapurimaan toisensa perään. Paastopäivä on kuulutettu kansallisen hätätilan tähden.

Nyt Herra tahtoo, että hänen sanansa saatettaisiin kirjalliseen muotoon. Kysymyksessä ovat luultavasti Jeremian kirjan luvut
1–20. Kirjakäärön kirjoittamiseen menee noin vuosi, vrt. 36:1 ja 9.

Tekstissämme esiintyy ensimmäisen kerran Jeremian sihteerin, Barukin nimi. Lopulta yksinäinen profeetta on siis saanut
rinnalleen nuoren ystävän, joka ei häntä hylkää hamaan katkeraan loppuun asti. Baruk kuuluu ylhäiseen perheeseen ja hänen
nimensä merkitsee ”siunattua”. Hänen veljensä on todennäköisesti se kuninkaan majoituspäällikkö, josta puhutaan jakeessa
51:59. Tekstistä löytyy taas kahden Safanin perheen jäsenen nimet: Gemarja ja Miika.

Raamattupiiri 36:1–26
• Mitä tämä teksti opettaa meille Raamatun inspiraatiosta (2–4)? (Miten Jeremia voi muistaa kahden vuosikymmenen

takaa sanatarkasti, mitä Herra oli hänelle puhunut? Minkä tähden voimme luottaa Jumalan sanan olevan kokonaan
totta?)

• Mitä jakeet 3 ja 7 opettavat meille Jumalan toimintatavoista?
• Mitä arvelette jakeiden 3 ja 7 perusteella: miksi Jumala on niin kauan ollut kärsivällinen meidän kansaamme kohtaan,

sen synneistä huolimatta?
• Miettikää, miksi Jeremiaalle oli annettu porttikielto temppeliin (5)?
• Mikä oli tehnyt nuoren Barukin niin rohkeaksi, että hän uskalsi mennä yksin temppeliin lukemaan Jeremian kauheat

lainsaarnat (6,8)?
• Kauanko luulette Jeremian kirjan 20 ensimmäisen luvun ääneen lukemisen kestäneen?
• Montako kertaa Baruk luki Jeremiaan saarnat sinä päivänä (10–21)?
• Ketkä kaikki kuulivat Herran sanat?
• Keneen Jeremian saarnat tekivät kaikkein suurimman vaikutuksen?
• Miksi enemmistö ei lotkauttanut korvaansakaan tuhon ennustuksille, vaikka poliittinen tilanne oli todella uhkaava?
• Jakeet 22–26 kertovat, miten kolmikymppinen kuningas Jojakim, uskovaisen isän poika, Jumalan sanaan suhtautui.

Missä suhteessa hänen käytöksensä poikkesi siitä, mitä hänen isänsä oli tehnyt 21 vuotta aikaisemmin kuultuaan
temppelistä löytyneen kirjakäärön sanat?

• Mikä teki Jojakimin noin kovapintaiseksi, vaikka hänen valtakuntansa oli suuressa vaarassa?
• Mitä sokaisee tyrannit, etteivät he näe totuutta? (Vrt. Hitler, Stalin jne.)
• Miten Safanin perhe oli onnistunut pysyttelemään totuudelle uskollisena kaiken turmeluksen keskellä (11,12,25)?
• Tämä on ensimmäinen muistiinmerkitty esimerkki siitä, että valtiovalta koettaa hävittää Jumalan sanan. Mitä muita

esimerkkejä tunnette?
• Millä tavoin Jumalan sanaa koetetaan tuhota meidän aikanamme?
• Mitä sinulle henkilökohtaisesti merkitsevät Jeesuksen sanat: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa”

(Matt. 24:35)?

Tarina jatkuu... Kohta tämän jälkeen Nebukadnessar hyökkäsi Jerusalemiin ensimmäistä kertaa. Ylhäisöperheiden poikia,
mm. Daniel, vietiin tässä 1. pakkosiirrossa panttivangeiksi, samoin ryöstettiin temppelin kultaesineitä (Dan. 1:1–4).

Baruk oli niin kauhuissaan, että Herra antoi hänelle ikioman lupauksen (luku 45). Seuraavat 20 kaoottista vuotta Barukilla
oli aina turvanaan se Jumalan lupaus, ettei hän tulisi kuolemaan väkivaltaista kuolemaa. Jeremian viholliset eivät voittaisi
häntä.

Jeremia ja Baruk joutuivat ilmeisesti viettämään maan alla Jojakimin hallitusajan lopun (6–7 vuotta), ainakaan Jeremian kirja
ei kerro mistään profeetan toiminnasta tältä ajalta. Mutta Jeremialla oli nyt aikaa kirjoittaa, aivan kuten Lutherilla Wartburgin
linnassa. Hän kirjoittikin Barukin avustuksella uudelleen tuhoutuneet luvut ja ehkä muitakin lukuja.
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12. PAHAT PAIMENET JA VANHURSKAS VESA (luvut 22 ja 23, ks. myös 2. Kun. 23:34–24:17
ja 2. Aik. 36:5–10)

Taustaa: Jojakim kuoli mystisellä tavalla ja haudattiin ”kuin aasi”. Saattaa olla, että hänen ruumiinsa luovutettiin kaupunkia
piirittäville babylonialaisille. Jeremia ja 2. Aik. 36:6 kuvaavat Jojakimin kuoleman hieman eri tavoin. Kuningas oli kuolles-
saan vasta 36 vuotias, mutta hänellä oli jo 18 vuotias poika. Jojakin, Jojakimin poika, hallitsi vain 3 kk vuonna 598–597.
Hän oli yhtä huono hallitsija kuin isänsäkin oli ollut.

Ehkä Jeremia joutui käymään kuninkaan palatsissa jokaisen kuninkaan aikana (vrt. jae 22:1). On myös mahdollista, että
tämä saarna pidettiin kokonaisuudessaan nuoren Jojakinin aikaan. Jeremia huusi neljä voi-huutoa: Voi Joahasia! (22:10–12).
Voi Jojakimia! (13–19). Voi Jerusalemia! (20–23). Voi Jojakinia! (24–30). Sitten hän jatkaa ennustamalla ihannekuninkaan
tulon. Hän käyttää sanontaa ”tulee aika”, joka viittaa aina Vanhassa testamentissa messiaaniseen aikakauteen.

Raamattupiiri 23:1–32

(Huom! Paimenet tarkoittavat tässä tekstissä sekä kuninkaita että profeettoja.)
• Mikä vika Israelin ja Juudan kuninkaissa oli ollut (1–3)?
• Minkä verran kunkin kansan moraalinen tila on mielestänne hallitsijoiden ja lainsäätäjien syytä/ansiota?
• Mitkä Suomen eduskunnan säätämät lait ovat mielestäsi vaikuttaneet erityisen haitallisesti kansamme moraaliseen

tilaan?
• Millä tavalla jakeiden 3–4 ennustus on toteutunut? (Kehen Herra viittaa jakeessa 4?)
• Daavidin sukua verrataan ikään kuin kaadettuun puuhun, josta nousee uusi verso. Mitä tämä vertauskuva tarkoittaa

(6)?
• Kenen Josian pojan jälkeläinen Jeesus oli (Matt. 1:10–12)?
• Mitä eri asioita Jumala ilmoitti jakeissa 5–6 tulevasta Messias-kuninkaasta?
• Missä suhteessa Jeesus oli erilainen kuin Josian pojat?
• Millä tavalla Jeesus saattoi maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden (5)?
• Missä mielessä Juuda sai avun ja Israel elää turvassa Jeesuksen tultua (5)?
• Miksi nimenomaan Jeesukselle sopii nimi ”Herra on meidän vanhurskautemme”?
• Mitä väärät profeetat eivät julistaneet (10,16,17)?
• Mikä oli syynä siihen, että väärät profeetat eivät osanneet julistaa totuutta (18–22)?
• Millä tavalla oikea profeetta saa sanoman Herralta?
• Mikä on Herran sanan ja profeetan unen tai näyn suhde (25–32)?
• Löytyykö mielestänne meidän aikanamme sellaisia profeettoja, joita Jeremia tässä kuvaa, ja jos löytyy, niin mistä?
• Muistolause: 23:29

Tarina jatkuu... Jojakinin lyhyt hallituskausi kului Babylonian piirityksen varjossa (v. 597). Nuori kuningas oli kuitenkin
niin fiksu että antautui, eikä antanut kaupunkinsa tuhoutua. Hänet vietiin sitten Babyloniaan äiteineen ja vaimoineen, Herran
sanan mukaan.

Tämä oli jo toinen pakkosiirto; tällä kertaa vietiin 3000 -10000 henkeä. (Eri lähteet mainitsevat erilaisia lukumääriä, riippuen
ehkä siitäkin, laskettiinko vaimot ja lapset päälukuun mukaan.): Nyt joutuivat lähtemään päämiehet – jotka olivat uhitelleet
Jeremiaalle 6–7 vuotta aikaisemmin – sepät, kirvesmiehet, ammattimiehet (24:1). Myös profeetta Hesekiel vietiin Babyloni-
aan. Temppelin aarteet ryöstettiin taas kerran, niiden mukana mahdollisesti myös liiton arkku.

Daniel oli ehtinyt käydä yliopistonsa loppuun Babyloniassa ja olla jo hovissa töissäkin 3–4 vuotta. Toisen pakkosiirtolais-
joukon lasku Babyloniaan oli hänen ansiostaan ehkä vähän pehmeämpi kuin ensimmäisen.
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13. IES SELÄSSÄ (luvut 27–28, ks. myös 2. Aik. 36:11–16)

Taustaa: Babylonialaiset asettivat nyt Josia-vainaan nuorimman pojan Mattanjan valtaistuimelle ja antoivat hänelle ihmeel-
lisen nimen: Sidkia eli ”Herra on meidän vanhurskautemme”. Ehkä Jeremia jopa toivoi (nimen perusteella), että nyt oli
valtaistuimelle noussut Herran lupaama Daavidin suvun vanhurskas verso. Siinä toiveessaan hän joutui kyllä pettymään
katkerasti.

Sidkia oli kuninkaaksi tullessaan 21 vuotias ja hallitsi Juudan historian viimeiset 11 vuotta (597–587/86). Hän joutui vanno-
maan Nebukadnessarille uskollisuuden valan Herran nimessä. Sidkia oli heikko hallitsija, täysin upseerijuntan kuljetettavis-
sa.

Koko Lähi-itä ja etenkin sen profeetat – riippumatta uskonnosta - olivat tuohon aikaan yhdestä asiasta onnellisesti yhtä
mieltä: Nebukadnessar kukistuisi parin vuoden sisällä. Ei monituhatvuotista Egyptiä noin vain kukistettaisi. Juudassa kaivat-
tiin pakkosiirtolaisia ja temppelin aarteita. Juudan profeetat lupasivat kuin yhdestä suusta, että pakkosiirtolaiset ja aaarteet
pääsisivät aivan kohta Babyloniasta takaisin kotiin.

Ehkä kaipauksen kohteena oli nimen omaan liiton arkku, Herran läsnäolon paikka. Sehän oli puhdasta kultaa ja varmasti
suurena houkutuksena valloittajille. Kaikki Raamatun kirjoittajat vaikenevat kuitenkin visusti, mitä arkulle tapahtui. Ehkä
tämä tuntui heistä liian kipeältä asialta muistiin merkittäväksi.

1. jakeessa mainittu vuosi on Sidkian 4. vuosi, ei Jojakimin, vrt. 28:1. Toisin sanoen 593 eKr. Niihin aikoihin oli Babyloniassa
syntynyt kapinanpoikanen suurkuningasta vastaan ja Lähi-itä koetti liittyä siihen. Viiden naapurikansan edustajia oli tullut
Jerusalemiin neuvottelemaan yhteisestä rintamasta. Apua odotettiin myös farao Psammetikukselta, joka oli noussut Egyptin
valtaistuimelle edellisenä vuonna.

Vuorossa on neljäs näytelty vertaus: Jeremian piti asettaa ies selkäänsä ja marssia naapurimaiden suurlähettiläiden eteen.
Sanoma oli tämä: Suostukaa kantamaan Babylonian kuninkaan iestä. Älkää uskoko profeettojanne. Maksakaa veronne, ette
te kuitenkaan mahda Nebukadnessarille mitään. Toinen vaihtoehto on vain turha verenvuodatus.

Raamattupiiri: Jeremia ja Hananja 28:1–17
(Tämä tapahtui temppelissä samana vuonna 593. Jeremia kantoi yhä iestä selässään.)

• Kuvitelkaa, miltä näyttää ihminen, joka kantaa vetojuhdan iestä selässään.
• Millaisena luulette Jeremian itsensä kokeneen sen, että hänen oli kuljettava ies selässään pitkin Jerusalemin katuja,

ehkä kuukausikaupalla?
• Mitä luulette Jeremian ja Hananjan tulleen tekemään Herran temppeliin (1)?
• Miksi Hananja ennusti kuten ennusti – miettikää hänen motiivejaan (2–4)?
• Luuletteko, että Hananja itse uskoi saaneensa sanomansa Herralta, vai valehteliko hän tahallaan? Perustelkaa vastauk-

senne. (Onko maailmassa täysin vilpittömiä vääriä profeettoja? Voidaanko profeetan vilpittömyydestä päätellä hänen
totuudellisuutensa?)

• Miksi Hananja tuli sanomaan sanottavansa juuri Jeremian eteen?
• Mitä ajattelette Jeremian ensimmäisestä reaktiosta Hananjan sanomaan (5–9)?
• Mitä ajattelette niistä meidän aikamme profeetoista, joiden sana ei käy toteen? (Voiko mielestänne heitä puolustella

sanomalla, että kaikki profetoiminen on vajavaista, vai onko sanottava, että tämä profeetta oli väärä profeetta?)
• Jos sinulle itsellesi on joskus ennustettu jotakin, mikä ei toteutunut, kerro kokemuksestasi?
• Mistä johtuu, että oikeat profeetat ovat kautta aikojen julistaneet jakeen 8 mukaisesti, mutta väärät profeetat lupaavat

yleensä vain hyviä asioita?
• Miksi Jeremia ei vastustellut, kun Hananja tuli särkemään hänen ikeensä (10–11)?
• Miettikää, mitä puinen ja rautainen ies tarkoittavat? (Mikä olisi ollut Lähi-idän kansoille Nebukadnessarin puinen ies,

ja mikä oli rautainen?)
• Jakeissa 15–16 on kirjoitettuna ensimmäinen ennustus Jeremian uran aikana, joka toteutui nopeasti, jo kahden kuu-

kauden kuluessa. Miten luulette ihmisten reagoineen Hananjan kuolemaan? (Mitä he siinä tilanteessa ajattelivat Jere-
miaasta? Entä väärien profeettojen ennustuksista?)

• Miksi väärät profeetat eivät kuitenkaan lopettaneet toimintaansa, vaikka näkivät omin silmin Hananjan kohtalon?
• Miten me voisimme varjeltua lopun ajan väärien profeettojen ja Antikristuksen eksytyksiltä?
• Muistolause: 28:9
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14. PAKKOSIIRTOLAISTEN TULEVAISUUS JA TOIVO (luvut 29 ja 24)

Taustaa: Edellisestä tapauksesta ei ole kulunut pitkää aikaa. Kuningas Sidkia lähettää jostakin syystä Eleasan, Safanin
pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan Babyloniaan (2–3) (Ehkä sen Hilkian, joka oli ollut ylimmäisenä pappina kuningas Josian
aikana). Jeremia kirjoittaa saman tien kirjeen pakkosiirtolaisille, ja luovuttaa sen ystäväperheen vesan perille toimitettavaksi.

Antiikin ajalta ei ole säilynyt ainoatakaan muuta dokumenttia, jossa pakkosiirtolaisuuteen vietyä kansaa olisi kehotettu aset-
tumaan aloilleen ja tekemään työtä vangitsijoittensa yhteiskunnan hyväksi – vieläpä rukoilemaan vangitsijoittensa puolesta.

Raamattupiiri: 29:1–23
• Miettikää, millaiset vaikeudet Juudan pakkosiirtolaisia odottivat Babyloniassa (1–2)?
• Kenen syytä pakkosiirtolaiset ehkä ajattelivat pakkosiirtonsa olevan? Kenen vastuulla Herra sanoi sen olevan (4,7)?
• Mikä ero on sillä, että ihminen ottaa elämänsä tragediat Jumalan kädestä tai että hän ottaa ne kärsimyksen aiheuttajan

tai suorastaan Saatanan kädestä?
• Miten eri tavoin pakkosiirtolaiset ehkä reagoivat kuullessaan Jeremian neuvot (4–7)?
• Miltä neljä vuotta Babyloniassa olleista pakkosiirtolaisista ehkä tuntui kuulla, että vasta heidän lapsenlapsensa tulisivat

pääsemään takaisin kotiin (10)?
• Miten Jeremian ennustuksiin uskovan pakkosiirtolaisen arkipäivä erosi väärien profeettojen ennustuksiin uskovan pak-

kosiirtolaisen arkipäivästä (8–10)?
• Soveltakaa jakeet 5–7 Karjalan evakoihin Suomessa ja Palestiinan pakolaisiin, joista monet ovat asuneet pakolaislei-

reillä kymmeniä vuosia.
• Mikä oli pakkosiirtolaisten kuvitteleman tulevaisuuden toivon ja Herran lupaaman tulevaisuuden toivon ero (11–14)?
• Mitä tulevaisuutta ja toivoa voidaan luvata sillekin, joka on menettänyt kaiken toivon?
• Sovella jakeet 11–13 omaan elämääsi. Mitä hyvää sinun ”pakkosiirtolaisuutesi” ehkä saa elämässäsi aikaan?
• Kotimaahan jääneet juutalaiset luulivat olevansa onnellisemmassa asemassa kuin ne, jotka vietiin Babyloniaan. Miksi

heidän tilanteensa Herran mielestä oli kuitenkin huonompi kuin pakkosiirtolaisten (16–19)?
• Millaisia yleispäteviä väärän profeetan tuntomerkkejä löytyy Ahabista ja Sidkiasta (8–9, 15, 21–23)?
• Miksi väärä profeetta ei pysty lohduttamaan sitä, jonka kärsimys ei poistu, esimerkiksi ihmistä, joka ei parane sairau-

destaan tai jonka on kohta kuoltava?
• Miksi väärän profeetan rangaistuksen täytyy olla noin kova (22–23)?
• Kuvitelkaa, millaista Jeremian toiminta olisi ollut, jollei vääriä profeettoja olisi ollut olemassakaan.

Tarina jatkuu...
Vastaus Jeremian kirjeeseen (29:24–29). Kirjoittaja oli Semaja-niminen mies ja kirje oli osoitettu ylipappi Sefanjalle.
(Sefanjasta ks. 21:1, 37:3 ja 52:24.) Semaja kehotti ylipappia panemaan jalkapuuhun ja kaularautaan Jeremian kaltaiset
hullut ja hurmahenget. Miksi et estänyt mokoman kirjeen kirjoittamista, hän kysyi vihaisesti.

Vastaus Semajan kirjeeseen (30–32). Jeremia kirjoitti Babylonian pakkosiirtolaisille Semajasta: Häntä ei Herra ole
lähettänyt. Hän on saanut kansan luottamaan valheeseen. Hän ja hänen jälkeläisensä menettävät Jumalan kansan kansa-
laisuuden.
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15. BABYLONIA – HERRAN VIHAN VASARA (luvut 50–51, ks. myös Dan. 2–3 ja Ilm. 18)

Taustaa: Tutkimme nyt Jeremian vihoviimeistä kirjettä Babyloniaan. Kuningas Sidkia omassa persoonassaan ja Seraja,
hänen majoituspäällikkönsä (Barukin veli) olivat vuorostaan lähdössä Babyloniaan. Ehkä Sidkian piti mennä vastaamaan
kapina-aikeistaan suurkuninkaan eteen. Oli yhä menossa vuosi 593. Jeremia lähetti Serajan mukana pakkosiirtolaisille kir-
jeen, jossa hän ennusti Babylonian tuhon. Tämäkin on osittain näytelty vertaus, koska kirjakäärö piti heitettämän Eufrat-
virtaan, kun se olisi luettu. Koskien kirjeen lähettämistä ks. 51:59–64. Juuri näihin aikoihin aloitti muuten profeetta Hesekiel
toimintansa Babyloniassa.

Raamattupiiri: 51:20–26+54–64 sekä Ilm. 18:20–24
(Huomatkaa, että ”Babylonia” tarkoittaa valtiota ja ”Babylon” sen pääkaupunkia. Babylonialaisia kutsutaan myös kaldealai-
siksi.)

51:20–26 ja 54–64
• Miksi Herra nimittää Babyloniaa omaksi aseekseen, vaikka se on pakanamaa (20–23)?
• Voidaanko ajatella, että esimerkiksi viime maailmansodassa Saksa tai NL olivat Herran sota-aseita? Perustelkaa vas-

tauksenne.
• Miksi Babylonian tuho tulee olemaan kauheampi kuin Siionin (Jerusalemin) (24–26)?
• Vertaa seuraavia kohtia keskenään: Jer. 51:25–26, Dan. 2:37–45 ja Luuk. 20:17–18. Mitä nämä kohdat meille maail-

manhistoriasta opettavat?
• Mitä jakeet 54–57 opettavat meille Jumalasta?
• Mikä ero on maallisten valtakuntien rakentamisessa ja Jumalan valtakunnan rakentamisessa (58)?
• Mieti omaa elämäntehtävääsi jakeen 58 valossa.
• Mitä tämä sanoma ehkä merkitsi Juudan pakkosiirtolaisille Babyloniassa?
• Miten luulette kotimaassaan asuvien juutalaisten suhtautuneen tähän sanomaan?
• Miten sopii yhteen tämän kirjeen sanoma sen sanoman kanssa, minkä Jeremia oli kirjoittanut edelliseen kirjeeseensä

tulevaisuudesta ja toivosta?

Ilm. 18:20–24
• Mitä yhteistä Ilmestyskirjan ennustuksella on Jeremian kirjan ennustuksen kanssa?
• Mitä Babylon tarkoittaa Ilmestyskirjassa?
• Mikä on ollut Baabelin/Babylonian synti kautta raamatunhistorian?
• Millä tavalla luulette näiden ennustusten toteutuvan lopun aikana?
• Muistolause: 51:24

Tarina jatkuu... Babylonian pääkaupungille Babylonille kävi täsmälleen kuten Jeremia ennusti: se on autiona vielä tänäkin
päivänä. Vrt. 51:62.
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16. SIDKIAN KATASTROFAALINEN ULKOPOLITIIKKA (luvut 21, 34:1–7, 52:1–5)

Taustaa: Nuori kuningas Sidkia ei uskonut Jeremian sanoja eikä tahtonut taipua veroihin ja itsenäisyyden menetykseen,
vaan rikkoi Nebukadnessarille vannomansa valan ja nousi kapinaan. Väärät profeetat ennustivat kuin yhdestä suusta, että
hänen itsenäistymispyrkimyksensä onnistuisivat. Egyptiläisten uskottiin näet tulevan apuun. Juudassa oli tuohon aikaan pro-
Egypti –puolueen lisäksi myös pro-Babylonia –puolue, mutta sitä ei enää kuultu. Suurin osa kansasta seisoi täysin rinnoin
kuninkaan ulkopolitiikan takana – kunnes piiritys alkoi ja tuli nälkä.

Babylonialaiset aloittivat Jerusalemin piirityksen Sidkian 9. hallitusvuonna eli joulukuussa 588 eKr. Egyptin apu viipyi
viipymistään. Tilanne näytti pahalta. Kas, kas, jopas rupesi kuninkaallekin Jeremian sana kelpaamaan! Piirityksen aikana
Sidkia otti yhteyttä profeettaan montakin kertaa. Seuraavassa tekstissä kuvataan hänen ensimmäinen yhteydenottonsa.

Raamattupiiri 21:1–10
• Mitkä kaikki seikat olivat myötävaikuttamassa siihen, että pienen valtion kuningas uskalsi uhmata suurta maailman-

valtaa Babyloniaa?
• Mitä yhtäläisyyttä ja mitä eroja on Juudan tuolloisessa tilanteessa ja Suomen tilanteessa vuonna 1939?
• Miten Sidkialla oli otsaa kysyä Jeremialta Herran sanaa, vaikka hän tähän mennessä oli vuosikymmenen verran

järjestelmällisesti kieltäytynyt sitä kuuntelemasta (2)?
• Mitä luulette Sidkian kapinaa kannattaneiden profeettojen tässä vaiheessa julistaneen?
• Millaista vastausta luulette Sidkian odottaneen kysymykseensä Herralta (2)?
• Miltä Sidkiasta tuntui kuulla Herran vastaus kapinoivalle kaupungille (4–7,10)?
• Miksi juutalaisten olisi täysin mahdotonta voittaa sotaa kaldealaisia vastaan?
• Luuletko, että Sidkian asemassa olisit voinut elää normaalia elämää tuollainen tuhon ennustus pääsi päällä riippuen

(7)?
• Luuletko, että kuningas ja hänen virkamiehensä uskoivat Jeremian sanat? Jos uskoivat, niin miksi he eivät toimineet

niiden mukaan?
• Miksi babylonialaisille antautuminen tuntui ehkä juutalaisista mahdottomalta vaihtoehdolta (8–9)? (Miettikää eri ta-

poja, miten muurien ympäröimästä kaupungista voi päästä ulos ja antautua viholliselle?)
• Osa kansasta pakeni kuitenkin vihollisen puolelle ja pelastui. Olivatko he mielestänne vähemmän isänmaanystäviä

kuin ne, jotka jäivät?
• Miksi herätystä ei vieläkään syntynyt piiritetyssä Jerusalemissa?
• Miksi Jeremia itse ei siirtynyt kaldealaisten puolelle? Entä Baruk?
• Millä tavalla tilanne piiritetyssä Jerusalemissa muistuttaa tilannetta ennen Jeesuksen paluuta?
• Ajatteletko, että lopun ajan ahdistukset tapahtuvat ehkä sinun elinaikanasi? Miten niihin suhtaudut?
• Muistolause: 21:8

Tarina jatkuu... Safanin perhe totteli ilmeisesti Jeremian neuvoa ja jätti kaupungin. Toinen vaihtoehto on se, että heidät
oli jo viety Babyloniaan (vrt. 40:5). Joka tapauksessa Jeremia menetti viimeisenkin tukensa hallitsevissa piireissä. Mutta
Safanin porukka puhui Jeremiasta hyvää Babylonian isokenkäisille, kuten myöhemmin tulemme huomaamaan.
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17. PIIRITYS HELPOTTAA HETKEKSI (luvut 34:8–22 ja 37)

Taustaa: Faarao Hofran sotajoukko tuli kuin tulikin apuun kesällä 587. Babylonialaiset läksivät tiehensä ja pro-Egypti -
puolue riemuitsi. Ruokaa saatiin lisää. Mutta Sidkia lähetti silti toisen esirukouspyynnön Jeremialle – aivan ilmeisesti hän
aavisteli, ettei Nebukadnessar antaisi niin vähällä periksi. Jeremia varoitti taas Sidkiaa: tämän ei pidä uskoa, että farao pystyisi
häntä auttamaan. Tämä sota ei riipu voimasuhteista, sillä Herra itse sotii kansaansa vastaan. ÄLÄ TURVAAN FAARAOON,
SIDKIA. TURVAA JO LOPULTAKIN HERRAAN!

Köyhien sortaminen oli yleistä ja kaikkein köyhimmät joutuivat usein orjiksi. Heidät olisi pitänyt päästää riemuvuonna
vapaaksi, mutta niin ei ilmeisestikään ollut tapahtunut. Piirityksen aikana vapautettiin orjat kuitenkin juhlallisin menoin,
vasikka halkaisemalla. Syyt saattoivat olla itsekkäitä: että Herra olisi kaupungin puolustajille suosiollisempi tai että muureille
saataisiin lisää puolustajia. Piirityksen helpottuessa orjuus yhtäkkiä palautettiin. Jeremia julisti, että siitä seuraisi kansalle
”vapautus” miekkaan, ruttoon ja nälkään.

Kun kaupungista taas pääsi ulos, Jeremia päätti osallistua sukunsa perintömaan jakoon, että raha- ja perintöasiat olisivat
kunnossa katastrofin iskiessä. Huomatkaa, että vartiopäällikkö Jiria saattoi olla muutamaa vuotta aiemmin kuolleen väärän
profeetan Hananjan pojanpoika (13).

Raamattupiiri: Jeremia vangitaan 37:11–21
• Miksi rintamalinjan toiselle puolelle siirtyminen olisi todella saattanut olla houkutteleva vaihtoehto Jeremiaalle?
• Pitikö vartiopäällikkö Jiria todella Jeremiaa valehtelijana, vai oliko vain pitävinään? Perustelkaa vastauksenne (12–14).
• Kuvitelkaa, miltä vanhasta profeetasta tuntui jakeen 15 kohdalla?
• Missä suhteessa entinen maanalainen vesisäiliö on pahempi vankila kuin tavallinen tyrmä (16)? (Miksi maanalainen

vankila on ruumiin ja mielen terveydelle vaarallinen, vrt. jae 20?)
• Miksi Sidkia antoi kaiken tämän tapahtua Jeremiaalle, vaikka ilmeisesti pitikin tätä oikeana profeettana?
• Jos Jeremia olisi tahtonut päästä maanalaisesta tyrmästään millä hinnalla hyvänsä, miten hän olisi ehkä vastannut

Sidkian kysymykseen (17)?
• Mitä sinä itse olisit kuninkaan kysymykseen vastannut, jos olisit ollut Jeremian asemassa?
• Miksi oli äärimmäisen tärkeää, että kuningas sai kuulla Jumalan tuomion yhä uudestaan (17b)?
• Jos sinua olisi kohdeltu kuten Jeremiaa, luuletko että olisit voinut olla katkeroitumatta (18)?
• Miksi Jumala salli tämänkin vääryyden kohdata vanhaa palvelijaansa?
• Miten väärät profeetat ehkä tässä vaiheessa selittelivät taannoisia ennustuksiaan (19)?
• Mikä sai Sidkian suostumaan Jeremian pyyntöön (20–21)?
• Mitä olisi tapahtunut, jos Sidkia olisi suostunut antautumaan babylonialaisille tässä vaiheessa?
• Muistolause: Matt. 26:55–56

Tarina jatkuu... Tällä välin Nebukadnessar tuli takaisin ja piiritys jatkui. Viimeinenkin toivo hävisi, että ulkopuolelta saa-
taisiin minkäänlaista apua. Juudan kaupungit menetettiin kaldealaisille yksi toisensa perästä. Viimeisinä sinnittelivät Je-
rusalemin lisäksi Laakis ja Aseka, joiden nimet mainitaan tuolta ajalta säilyneissä ruukunsirpaleissakin: ”Me tarkkailemme
merkkejä Laakiin suunnasta, noudattaen antamianne ohjeita, arvon herra, mutta me emme näe Asekaa.” Joku upseeri seurasi
savumerkkejä Laakiista käsin, mutta ei voinut enää nähdä elonmerkkiä Asekasta.
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18. HERRAN PÄIVÄ (luku 30, ks. myös Luuk. 21:20–36)

Taustaa: Luvuissa 30–33 esiintyvät profetiat on ehkä saatu vuonna 587, siis vuotta ennen kaupungin valtausta (vrt. 32:1).
Ilmeisesti Jeremia näki ne unessa (31:26). Herra selitti vielä kerran, miksi tuhon piti tulla, mutta samalla hän myös tahtoi
lohduttaa kansaansa katastrofin edessä. Näissä luvuissa esiintyy usein ilmaus: ”Tulee aika...” tai ”se päivä”. Tämä on VT:ssä
tekninen termi, joka aina tarkoittaa messiaanista aikaa. ”Herran päivä” olisi päivä, jolloin Herra itse puuttuisi kansansa
kohtaloon ratkaisevalla tavalla.

Kun lohduttavat lupaukset alkavat, ei Juuda ole näyttänyt merkkiäkään parannuksesta. Luvuissa 30–33 kuvattu ennalleen
palauttaminen on 100armotekoa syntistä kansaansa kohtaan.

Raamattupiiri luku 30:1–24
• Mitkä kohdat tässä luvussa ovat lakia, mitkä evankeliumia?
• Mitä me opimme Herran päivästä jakeiden 5–9 kautta? Mitä eri puolia siinä on? Miksi se on kauhun päivä? Miksi se

on toivon päivä?
• Miten kukaan voi olla pelkäämättä ja kauhistumatta vihollisen piirittäessä kaupunkiaan, vrt jakeen 10 alkuosa?
• Millaisia asioita Herra lupaa jakeissa 8–11 syntiselle kansalle, jonka onnettomuudet ovat sen omaa syytä?
• Miksi Herra ei voi jättää kansansa syntejä rankaisematta (11,15)?
• Millaisen uuden näkökulman saamme Tytär Siion/Tytär Jerusalem -teemaan tässä luvussa (13–22)?
• Mitä jakeet 12–17 puhuvat meille meidän omista sydänhaavoistamme?
• Mitä Jeremialle ehkä merkitsi, että hän sai tämän sanoman ennen kaupungin valtausta?
• Ketkä ja millaiset ihmiset ottivat tosissaan tämän Jeremian ennustuksen? Ketkä eivät siitä välittäneet?
• Mitä eri asioita tässä luvussa ennustetaan tulevasta Messiaasta?
• Millä perusteella voimme sanoa, että Jeesuksen kuolinpäivä oli ”Herran päivä”?
• Missä mielessä myös Jeesuksen toisen tulon päivä on ”Herran päivä”?
• Millä tavalla tämän luvun lupaukset tulevat toteutumaan lopullisesti?
• Muistolause 30:17.

Tarina jatkuu... Herra tahtoi, että lohdutus säilyisi kirjoitettuna ahdistuksen ajan yli (30:1). Kristitty saa katsella tulevai-
suutta samanlaisilla toivon silmillä kuin Jeremia katseli sitä piiritetyssä Jerusalemissa – vaikka edessä olisi ydinsota. ”Kun
nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä ” (Luuk. 21:28).

c© www.raamattupiiri.fi • 21



19. UUSI TOIVO TOIVOTTOMUUDEN KESKELLÄ (luku 31, ks. myös Luuk. 22:20, Hepr. 8:1–
10:18)

Taustaa: Ensin tässä luvussa puhutaan pohjoisvaltio Israelista, joka oli hävinnyt maailmankartalta 135 vuotta aikaisemmin
(31:2–22). Sitä nimitetään monilla nimillä: Israel, Samaria, Efraim, Jaakob, Raakel. Herra ilmestyy kaukaa ja tunnustaa
rakkautensa – hän jaksaa yhä rakastaa tuota uskotonta porukkaa. Nyt Herra lupaa pelastaa Israelin: se tulee palaamaan
kotiin. Juuda kuulee tämän ennustuksen ollessaan Babylonian armeijan piiritettmänä ja pelätessään Israelin kohtaloa.

Sitten seuraa lohdun sanoja Juudalle (31:23–30). ”Minä käännän Juudan kohtalon.” Herra oli repinyt ja hajottanut Israelin
ja Juudan, mutta hän pitäisi kyllä huolen myös niiden rakentamisesta ja istuttamisesta. Ja tämän hän lupaa jo ennen kuin
lopullinen tuho on tullut.

Lopuksi tulee ennustus ”uudesta liitosta”. Tämä on ainoa kerta koko VT:ssä, kun tätä termiä käytetään. Jakeita 31–34 laina-
taan UT:ssä kahdesti: Hepr. 8:8–12 ja 10:16–17 ja se on myös pisin sanatarkka VT:n sitaatti UT:ssä.

Raamattupiiri: Uusi liitto 31:31–37
• Miksi Jumalan ja hänen kansansa suhde ei koskaan ollut ollut tyydyttävä? (Mikä vanhassa liitossa oli vikana?)
• Miten vanha ja uusi liitto eroavat toisistaan (31–34)?
• Lukekaa Luuk. 22:20. Miten Jeesus ja uusi liitto kuuluvat yhteen?
• Millainen tulee Jumalan ja hänen kansansa suhde olemaan uuden liiton aikana?
• Millä tavalla uudessa liitossa opitaan noudattamaan Jumalan lakia?
• Mitä tarkoittaa käytännössä, että Jumalan laki kirjoitetaan esimerkiksi sinun sydämeesi?
• Millä tavalla vanhassa liitossa tunnettiin Jumala, entä uudessa?
• Miten synnin ongelma ratkaistiin vanhassa liitossa, entä uudessa?
• Kerro jokin esimerkki siitä, miten opit tuntemaan Jumalan sydämen nimenomaan saadessasi häneltä syntisi anteeksi

(34)?
• Miksi Herra tahtoi antaa sanoman uudesta liitosta nimenomaan piiritetyssä kaupungissa?
• Miksi Herra antoi tämän lupauksen kansalleen, joka ei ollut tehnyt parannusta synneistään (35–37)?
• Mitä tämä luku opettaa sinulle henkilökohtaisesti Jumalan uskollisuudesta?
• Muistolause: 31:34

Tarina jatkuu... Jeremia saa ennustuksen myös uudesta Jerusalemista vanhan ollessa henkitoreissaan (38–40). Myös Ju-
malan kaupungille tulisi Messiaan aika. Pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen näiden jakeiden ennustukset eivät toteutuneet
kokonaisuudessaan. Ja 500 vuotta myöhemmin Jeesus vielä itki Jerusalemin paatumusta. Jakeissa 38–40 ei siis voi olla ky-
se siitä kaupungista, jonka muurit Nehemia pystytti 100 vuotta näiden tapahtumien jälkeen ja jonka Tiitus poltti v. 70 jKr.
Näissä jakeissa puhutaankin siitä Uudesta Jerusalemista, jota ei milloinkaan tuhota, sillä sen rakentaja ja Luoja on Jumala.
Ks. Ilm. 21:9–27.

c© www.raamattupiiri.fi • 22



20. PELLON OSTO – TOIVON AKTI (luku 32)

Taustaa: On menossa Juudan historian viimeinen vuosi eli Sidkian 10. hallitusvuosi, kun Jeremia ostaa itselleen pellon.
Kukaan muu ei osta maata enää – kaikki näet ymmärtävät, että järjestäytynyt yhteiskunta on kulkemassa kohti kaaosta. On
sanomattakin selvää, että pakkosiirtolainen tarvitsee hopeaa, ei tontteja. Herra on ilmoittanut, että babylonialaiset tulisivat
miehittämään Juudaa 70 vuotta. Jeremia ei varmasti itse olisi enää elossa, kun vapauden aika taas koittaisi. Eikä hänellä ole
edes jälkeläisiä, joille maan jättäisi. Miksi hän siis ostaa pellon?

Huomatkaa, että pergamentti voi säilyä ilmatiiviissä saviruukussa tuhansia vuosia, kuten Qumranin kirjakääröistä olemme
nähneet.

Raamattupiiri: 32:6–44
• Miksi serkku Hanamel tahtoi myydä peltonsa juuri Jeremiaalle (6–8)?
• Paljonko pelto maksoi, jos muutamme sen nykyrahaksi (9)? Katsokaa Raamatun lopusta osastoa: VT:n painot ja mitat.
• Miksi kauppakirja piti tehdä niin viimeisen päälle (10–15)?
• Kun Jeremia aloitti rukouksensa sanomalla: ”Mikään ei ole sinulle mahdotonta”, niin mitä luulette hänen Jumalalta

siinä vaiheessa odottaneen ja toivoneen (17, vrt. 27)? (Vieläkö luulette Jeremian tässä vaiheessa toivoneen, että Herra
säästäisi kansansa ja kaupunkinsa tuholta?)

• Miksi Jeremia muistuttaa Herraa juuri niistä asioista, joista jakeet 18–22 puhuvat?
• Mitä Jeremia tahtoo Herralta kysyä jakeissa 23–25?
• Mikä on Herran ensimmäinen vastaus profeetalle (26–35)?
• Mikä on Herran toinen vastaus Jeremian kysymykseen (36–44)?
• Milloin ja millä tavalla jakeet 39–41 ovat toteutuneet/toteutuvat vanhan liiton kansan, Israelin, ja uuden liiton kansan,

kristikunnan, historiassa?
• Onko sinun helppo vai vaikea uskoa, että Herra ”iloitsee tehdessään sinulle hyvää” (41)? Miksi helppo, miksi vaikea?
• Mikä merkitys Jeremiaan pellon ostolla oli ehkä katastrofin uhan alla eläville kaupunkilaisille?
• Millaisia toivon akteja meidän pitää tehdä Jeesuksen toista tulemista odottaessamme?
• Jeremiaan pellon osto saa hieman erikoisen tulkinnan UT:ssä. Miettikää, mitä Matteus sanoillaan tarkoittaa (Matt.

27:3–10)?
• Muistolause: 32:41.
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21. JEREMIA KAIVOSSA (luvut 38:1–13 ja 39:15–17 sekä Val. 3:52–58)

Taustaa: Jerusalem on vuorella. Sitä on helppo puolustaa, mutta myös helppo piirittää. Kaldealaisten piiritystä on jatkunut
jo toista vuotta. Hiskian tunneli takaa juomaveden saannin, mutta ruoka on loppunut jo ajat sitten.

Jos olette koskaan nähneet kuvia Varsovan ghetosta, niin palauttakaa ne nyt mieliinne:Taudit raivoavat nälkiintyneen väestön
keskuudessa. Luurangon laihat lapset tonkivat roskakasoja. Ylhäistä ja alhaista ei voida enää erottaa ulkonäön perusteella,
kaikki olivat yhtä repaleisia ja likaisia. Kaikkein kauheinta on se, että ihmiset lopulta syövät omia lapsiaan – täsmälleen
kuten Jeremia oli jo kauan sitten temppelin portilla ennustanut. Väärille profeetoille ja papeille huudetaan: ”Saastainen,
saastainen!”

Raamattupiiri: 38:1–13, Val. 3:52–58, 39:15–18

38:1–6
• Luuletteko, että Jeremia tunsi kiusausta lopettaa ”vaaralliset” puheensa piirityksen viime vaiheessa (2–3)?
• Olivatko päämiehet mielestäsi oikeassa siinä mitä he sanoivat (4)?
• Minkä vaikutelman saat kuningas Sidkian mielialoista piirityksen loppuvaiheessa (5)?
• Miksi upseerit laskivat Jeremian köysillä kaivoon sen sijaan että olisivat lyöneet häneltä pään poikki (6)?

Val. 3:52–58
• Emme tiedä montako tuntia Jeremia oli kaivossa, hän saattoi olla siellä vaikka vuorokaudenkin. Kuvitelkaa sitä aikaa

kaikilta mahdollisilta puolilta.
• Miksi rohkeakin ihminen joutuu tuollaisessa tilanteessa helposti paniikkiin (52–54)?
• Luuletteko, että Jeremia huusi apua paitsi Jumalalta, myös ihmisiltä (55–56)? Perustelkaa vastauksenne.
• Mitä Jeremia mutaan vajotessaan ehkä ajatteli siitä lupauksesta, jonka Herra hänelle nuorena antoi, ks. 1:19?
• Mitä tapahtui, kun Jeremia yhtäkkiä tajusi, että Herra oli hänen kanssaan kaivossa ja sanoi: ”Älä pelkää!” (57)?
• Herra sanoo sinulle saman lohdutuksen kuin Jeremiaalle kaivossa (57). Mitä nämä sanat sinulle merkitsevät

tämänhetkisessä tilanteessasi?

Jer. 38:7–13
(Ebed-Melek oli afrikkalainen mies, luultavasti kastraatti. Kus = Etiopia, Libya.)

• Miksi yksikään juutalainen ei tullut auttamaan vanhaa profeettaa?
• Mikä sai ulkomaalaisen Ebed-Melekin toimimaan Jeremian hyväksi, vaikka hän varmasti tiesi vaarantavansa tällä

teollaan henkensä?
• Uskaltaisitko sinä toimia kuten Ebed-Melek?

Jer. 39:15–18
• Mitä Ebed-Melekille merkitsi, että hän sai tällaisen lupauksen Herralta juuri ennen kaupungin valloitusta?
• Lukekaa Jeesuksen kärsimyspsalmista 69 jakeet 2–4 ja 20–22. Mitä yhteistä oli Jeremialla mutakaivossa ja Jeesuksella

ristillä?
• Muistolause: Val. 3:57.
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22. SIDKIAN VIIMEINEN MAHDOLLISUUS (luku 38:14–28, ks. myös 2. Aik. 36:11–16)

Taustaa: H-hetki lähestyy. Sidkia on samassa tilanteessa kuin Hitler keväällä 1945. Hän kääntyy hädässään sen ainoan
ihmisen puoleen, joka ei ole valehdellut hänelle yhtään kertaa. Kuningas ja vanki tapaavat salaa Herran temppelin etuovella,
edellinen 32 vuotias, jälkimmäinen kuusikymppinen. Tämä on noiden kahden viimeinen tapaaminen.

Sidkia saa viimeisen mahdollisuutensa, viimeisen sanan Herralta. Vielä olisi mahdollista pelastaa kaupunki, temppeli, kansa
ja oma perhe: äiti, siskot, vaimot, pojat, tyttäret.

Raamattupiiri: 38:14–28
• Miettikää Sidkian tähänastisia vaiheita ja koettakaa kuvitella, miltä hänestä piirityksen viime vaiheessa tuntui?
• Millaisen luulet Sidkian suhteen Jumalaan ja epäjumaliin olleen piirityksen loppuvaiheessa?
• Miksi Sidkia kutsutti vielä kerran Jeremian luokseen (14–16)?
• Mitä kaikkia asioita Sidkia tässä vaiheessa ehkä katui ja mitä ei katunut? (Luuletteko, että Sidkiaa esimerkiksi hävetti

se, että hän oli antanut upseerijunttansa kohdella kaltoin vanhaa profeettaa? Perustelkaa vastauksenne.)
• Mitä luulette Jeremian tunteneen kuningasta kohtaan kaiken tämän jälkeen?
• Mikä oli Jeremian vaikeus tässä tilanteessa (15)?
• Miksei Sidkia pystynyt tätä yhtä kertaa luottamaan Herran sanaan ja toimimaan sen mukaan (17–18)?
• Mitä Saksa ja Japani olisivat sillä voittaneet, jos ne olisivat 2. maailmansodassa antautuneet esimerkiksi puoli vuotta

ennen kuin oli pakko? Miksi ne eivät sitä tehneet?
• Millä tavalla meidän tämänpäiväiset ratkaisumme pienissä asioissa vaikuttavat kohtalokkaisiin ratkaisuihimme tule-

vaisuudessa? (Luuletko, että tulet itse ratkaisemaan elämäsi kohtalokkaimman ratkaisun paremmin kuin Sidkia?)
• Miksi Sidkia pelkäsi babylonialaisten puolelle siirtyneitä maanmiehiään enemmän kuin babylonialaisia itseään (19–

20)?
• Mikä oli pahinta Sidkian vaimojen ja lasten kohtalossa kaupungin valloituksen jälkeen (22–23)?
• Mitä jakeet 24–27 osoittavat kuninkaasta?
• Mitä mieltä olette Jeremiaan toiminnasta jakeessa 27 – oliko se valehtelemista vai ei, oliko se oikeutettua vai ei?
• Mikä oli näiden kahden juutalaisten kuninkaan suurin ero kriisitilanteessa: Sidkian ja Jeesuksen. Ks. Luuk. 23:32–43.
• Muistolause: Luuk. 23:42.
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23. VIIMEINEN LOHDUTUS ENNEN KATASTROFIA (luku 33, ks. myös Val. 1,2,4)

Taustaa: Jeremia on yhä päävartion pihalla kotiarestissa (33:1). Jakeista 5 ja 10 me näemme, että kaupungin valtaus on
ovella. Nyt ei kukaan puhu enää voitosta mitään. Temppeliteologia on unohdettu. Ei, nyt päinvastoin valitetaan, että Herra
on hylännyt viimeisetkin kaksi sukukuntaa (24). Tuomion uhka riippuu kuningas Sidkian ja hänen poikiensa pään päällä.
Miten siis käy Daavidin iankaikkiselle valtaistuimelle tulevaisuudessa? Entä patriarkoille annetuille lupauksille? Syökö Herra
sanansa???

Luku 33 sisältää Herran viimeisen sanoman ennen tuhon tuloa. Tässä luvussa esiintyy uudelleen myös Jeremian kirjan
tärkeimpiin kuuluva messiaaninen ennustus.

Raamattupiiri: 33:1–22
• Mitkä olivat ehkä Jeremian tunnelmat tässä vaiheessa, kun hänen 40 vuotta ennustamansa tuomiot toteutuivat kirjai-

mellisesti hänen silmiensä edessä?
• Mikä auttoi Jeremiaa kestämään nälkää ja sietämätöntä epävarmuutta katastrofin lähestyessä päivä päivältä?
• Kuvitelkaa naisten, etenkin äitien tunnelmia kaupungin valloituksen käydessä yhä ilmeisemmäksi (4–5).
• Olisiko jerusalemilaisten ollut helpompi ottaa vastaan sanoma: ”kaldealaiset lyövät kuoliaaksi Jerusalemin asukkaat”,

kuin: ”minä Herra lyön heidät kuoliaaksi” (5)?
• Mitä tapahtuu jakeiden viisi ja kuusi välillä?
• Mitä Herra lupaa tehdä kansalleen tulevaisuudessa (6–9)?
• Mikä voi sovittaa yhteen nämä kaksi sanoma: 4–5 ja 6–9?
• Milloin jakeiden 6–9 lupaukset ovat toteutuneet/tulevat toteutumaan vanhan liiton kansalle Israelille ja uuden liiton

kansalle kristikunnalle?
• Milloin ja millä tavalla jae 6 on toteutunut/toteutuu sinun elämässäsi? Entä jae 7?
• Millaiset asiat tulevat olemaan merkkinä Herran siunauksesta (10–13)?
• Daavidin valtaistuinta ei ole pystytetty Jerusalemiin sen jälkeen, kun Sidkia sen menetti. Mitä siis tarkoittaa Herran

lupaus jakeissa 17–22? Ks. myös Mark. 11:9–10.
• Ketkä meidän aikanamme toimittavat leeviläisten pappien virkaa ja millä tavalla (21–22)? Ks. 1. Piet. 2:9.
• Mitä luulette meidän aikamme juutalaisten näistä lupauksista ajattelevan?
• Miksi Herra tahtoo sanoa juuri jakeiden 23–26 sanat viimeisiksi sanoikseen ennen kuin katastrofi iskee?
• Muistolause: 33:6.

Tarina jatkuu... ”Minä armahdan kansaani ja käännän sen kohtalon.” Nämä ovat siis Herran viimeiset sanat ennen kauhis-
tavaa vihan päivää.
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24. VOI VOITETTUJA! (luvut 39:1–14 ja 52:1–30 ja Val. 3 ja 5, ks. myös Hes. 12:10–16)

Taustaa: Piiritys alkoi joulukuussa 588 ja päättyi heinäkuussa 586; se kesti siis 1 1
2 vuotta. Lopulta babylonialaiset saivat

muurin särjetyksi ja pystyttivät heti tuomioistuimensa Keskiportille. Jeremia oli yhä vankina päävartiossa, kun kaikki tämä
tapahtui (38:28).

Voi voitettuja! Tapahtui se, mikä maailman sivu on tapahtunut vaivoin valloitetussa kaupungissa: valloittajat ottavat vahingon
takaisin! Valitusvirret kuvaavat Jerusalemin sydäntäsärkevän tilan noina päivinä.

Kuukauden päästä poltettiin temppeli, nimittäin ab kuun 9. päivänä (25.8. meidän kalenterimme mukaan??). Samana päivänä
hävitti muuten myös Tiitus Herodeksen temppelin 550 vuotta myöhemmin.

Raamattupiiri: 52:5–20 ja Val. 5:8–16
(Huomatkaa, että suurin osa luvusta 52 on lainattu suoraan Kuningasten kirjasta Jeremian kuoleman jälkeen. Ks. 2. Kun.
24:18–25:21.)

• Missä vaiheessa kuninkaan puutarhan portti ehkä tehtiin (52:7)?
• Mikä tekee kuninkaan ja hänen upseeriensa käytöksen erityisen halveksuttavaksi?
• Mikä kuningas Sidkian kohtalossa on mielestäsi traagisinta (8–11)?
• Mitä luulette kuninkaan miettineen jäljellä olevina vuosinaan babylonialaisessa tyrmässä, poikiensa teurastus viimei-

senä muistona sokaistujen silmiensä verkkokalvoissa?
• Sidkian isä oli ollut uskovainen mies. Luuletteko, että tämä tosiseikka vaikutti hänen loppuelämäänsä millään tavalla?
• Kuvitelkaa siviiliväestön asemaa valloitetussa kaupungissa. Miten valloittajat kohtelivat eri ihmisryhmiä? (Val. 5:8–

16).
• Mitä juutalaiset ehkä odottivat tapahtuvaksi, kun kaldealaiset tunkeutuivat Herran temppelin kaikkein pyhimpään (13)?
• Mitä juutalaiset ajattelivat Jumalasta/itsestään/ historiastaan nähdessään babylonialaisten ryöstävän temppeliään ja

sytyttävän sen tuleen?
• Kuvitelkaa, että kaikki tämä olisi tapahtunut Juudalle ilman, että Jeremia olisi ennustanut sitä neljän vuosikymmenen

ajan. Miten ihmiset olisivat siinä tapauksessa tulkinneet kansansa kohtalon?
• Miksi kuningasten kirjan kirjoittaja luettelee kohta kohdalta temppelistä ryöstetyt esineet (17–23)?
• Missä suhteessa temppelin hävittäminen on Jeesuksen kuoleman ennakkokuva? Ks. Joh. 2:19–22.
• Miksi myös toinen temppeli (Herodeksen temppeli) piti hävittää? Ks. Matt. 24:1–2.
• Muistolause: Joh. 2:19.

Tarina jatkuu... Muurit poltetaan. Väki pannaan kahleisiin ja viedään kokoamispaikkaan Raamaan. Kuinka moni miettii
silloin: Jeremia oli oikeassa. Meidän olisi pitänyt kuunnella häntä. Kuinka moni vihaa johtajiaan, jotka saivat aikaan turhan
teurastuksen? Sitten alkaa kuoleman marssi kohti Babyloniaa. Miten nälän näännyttämät ihmiset jaksavat taivaltaa 1500 km
autiomaan teitä lapsia ja vanhuksia mukanaan raahaten, sitä on vaikea ymmärtää.

Entä Jeremia sitten, mitä hänelle tapahtui? Nebukadnessar itse oli käskenyt huolehtia hänestä. Babylonian kuninkaaseen oli
varmaan tehnyt vaikutuksen, että Jeremia oli käskenyt kansansa antautua hänelle ja luottaa hänen armollisuuteensa. Hänen
sanansa oli muutenkin osoittautunut Herran sanaksi sekä oman kansan että pakanoiden silmien edessä.

Yhtäkkiä päävartion portille ilmestyy Babylonian sotajoukon kerma. Pihalla istuu nälkiintynyt, laiha, partainen, likainen,
pahoinpidelty mies, joka nousee yhtäkkiä arvoon arvaamattomaan. Nyt hän on vapain mies koko maassa.

Katuiko Jeremia ehkä joskus sitä, ettei silloin tehnyt toisenlaista ratkaisua ja lähtenyt Babyloniaan, kun suurkuningas sitä
mahdollisuutta hänelle tarjosi? Siellä hän olisi saanut viettää turvatun vanhuuden kuninkaan suojeluksessa. Sen sijaan Jere-
mia menikin Mispaan käskynhaltija Gedaljan luo ja joutui vedetyksi mukaan kansansa viimeisiin traagisiin tapahtumiin.

Seuraavien kuukausien aikana Jeremia kirjoitti ehkä Valitusvirret. Hän ei voinut koskaan unohtaa niitä näkyjä, jotka oli
nähnyt piirityksen loppuvaiheessa. Vielä kerran kyynelvirrat vuotavat vanhan profeetan silmistä. Val. 3 on hänen oma yksi-
tyinen tuskanhuutonsa ja samalla myös hänen uskontunnustuksensa.

c© www.raamattupiiri.fi • 27



25. KÄSKYNHALTIJAN MURHA (luvut 40–41)

Taustaa: Tarina Jeremian vapauttamisesta kerrotaan tässä uudelleen (40:1–6). Henkikaartin päällikkö Nebusaradan on
Nebukadnessarin vävy ja tuleva Babylonian kuningas (Evil-Merodakin jälkeen). Nebusaradan esittää Jeremialle milteipä
uskontunnuksen: Herra, sinun Jumalasi, on tämän hävityksen saanut aikaan, emme me. Se on syntienne rangaistusta. Sinä
olit oikeassa. Herra puhui sinun kauttasi.

Miehitetyn Juudaan käskynhaltijaksi nimitetty Gedalja on Safanin perhettä, siis paljasjalkainen juutalainen. Isä Ahikam
oli ollut Jeremian suojelija Jojakimin vainon aikaan 20 vuotta aikaisemmin. Isoisä Safan oli taas ollut mukana Josian us-
konpuhdistuksessa 40 vuotta aikaisemmin. Ehkä Gedalja oli ollut Babyloniassa toisesta pakkosiirrosta lähtien (jollei jo en-
simmäisestäkin), tai sitten hän oli loikannut sinne piirityksen kestäessä. Joka tapauksessa on ilmeistä, että Nebukadnessar
luottaa Gedaljaan ja Gedalja luottaa Nebukadnessariin.

Gedalja koetti saada maaseudulla piileskelevät entiset sotilasjuntan jäsenet, nykyiset sissipäälliköt, puolelleen. Muutamat
heistä eivät voineet antaa Gedaljalle anteeksi hänen ”maanpetturuuttaan”. Huomattavin heistä oli Ismael, Netanjan poika,
entisen kuninkaan sukulainen. Hän meni naapurimaahan Ammoniin ja alkoi hautoa kostoa, ehkä jopa suunnitella Babylonian
valloitusta!!! Jotkut ihmiset kun eivät helpolla luovuta...

Pakolaiset palasivat ympäröivistä kansoista uuteen pääkaupunkiin Mispaan. Nebukadnessar ei harjoittanut poltetun maan
politiikkaan. Kaupungit tosin oli hävitetty, mutta maaseutu jätettiin rauhaan. Viiniköynnöksiä ei katkottu eikä kaivoja täytetty.
Köyhät ja (entiset) orjat pantiin töihin. Myös upseerit pääsivät peltotöihin, jos vain halusivat. Sato oli hyvä. Elämä alkoi
pikkuhiljaa palautua normaaliin.

Raamattupiiri: 40:7–41:9
• Miksi Nebukadnessar oli valinnut miehitetyn Juudan käskynhaltijaksi juutalaisen miehen (8)?
• Mitä ajattelette Nebukadnessarin tavasta hallita voitettuja tämän tekstin valossa?
• Mitkä olivat ehkä Gedaljan motiivit hänen suostuessaan Babylonian palvelukseen? (Mikä oli perhetaustan vaikutus

Gedaljan valintoihin? Vrt. mitä olemme puhuneet Safanin suvusta.)
• Millaisen käsityksen saat Gedaljan luonteesta (9–10 ja 15–16)?
• Mistä johtuu, että joidenkin ihmisten (kuten Ismaelin) on äärimmäisen vaikea laskea aseensa ja myöntää, että oma

politiikka vei kansan tuhoon (14)?
• Miksei Gedalja uskonut, että juutalainen upseeri voisi yrittää tappaa hänet (13–16)?
• Mitä Ismael luuli sillä voittavansa, että hän tappoi hyvän juutalaisen käskynhaltijan (41:1–2)?
• Miten on mahdollista, että muutama sissi sai surmatuksi jopa hampaisiin asti aseistetut kaldealaiset sotilaat (3)?
• Mitä Juudeassa olisi ehkä tapahtunut, jos Gedalja olisi saanut jatkaa sen käskynhaltijana?
• Mikä oli pyhiinvaeltajien joukkomurhan motiivi (4–9)?
• Miltä luulette Jeremiasta ja Barukista tuntuneen, kun he vierestä seurasivat tätä murhenäytelmää?
• Miksi Jumala salli vielä tämänkin onnettomuuden tapahtua kansalleen?
• Mikä on mielestäsi tämän luvun opetus?

Tarina jatkuu... Mispassa olleet juutalaiset joutuivat nyt sissipäällikkö Ismaelin vangeiksi, Jeremia ja Baruk heidän jou-
kossaan. Ismael aikoi viedä heidät mukanaan Ammoniin. Toinen Juudan entisen armeijan upseeri Johanan ajoi Ismaelia
takaa takaa ja vapautti vangit. Mutta Johanankaan ei ollut milloinkaan ollut harjoitellut Jumalaan uskomista. Hän pelkäsi
kouristuksenomaisesti babylonialaisten kostoa.
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26. ORJUUDEN MAAHAN (luvut 42–44)

Taustaa: Kostaako Nebukadnessar käskynhaltijansa ja sotilaittensa murhan, kas siinäpä kysymys. Jeremialta kysytään,
pitäisikö juutalaisten lähteä pakoon Egyptiin. Edeltäkäsin on kuitenkin jo päätetty, mikä vastaus Jumalan on annettava.
10 päivän kuluttua Jeremia ilmoittaa Herran sanan: Kotiin pitää jäädä, Nebukadnessaria ei tarvitse pelätä. Jos juutalaiset
kuitenkin menevät Egyptiin, niin miekka ja nälkä tavoittavat heidät siellä. Sinne he kuolevat.

Jeremiaa väitetään valehtelijaksi, vaikka hän on puhunut aina ja kaikkien edessä totta – myös piirityksen aikana. Mutta koska
uskomista ei ole harjoiteltu tätä ennen, ei se onnistu nytkään. Kansa tekee kohtalokkaan erehdyksen. Herra ei anna yhtään
lupauksen sanaa Egyptin matkalle, ja silti kansa päättää lähteä. Ja niin alkaa vanhan profeetan viimeinen matka – erämaan yli,
orjuuden maahan. Onko Herra hänen kanssaan vielä silläkin matkalla? Toteuttaako hän omia suunnitelmiaan vielä tässäkin
toivottoman tuntuisessa tilanteessa?

Saavutaan rajakaupunkiin Tahpanheeseen. Jeremia esittää viimeisen näytellyn vertauksensa: hautaa suuria kiviä pengerta-
santeeseen kuninkaallisen asunnon sisäänkäynnin eteen. Niiden päälle tulee Nebukadnessar pystyttämään valtaistuimensa,
hän ennustaa.

Muutama vuosi kuluu. Ylä- ja Ala-Egyptin juutalaiset kokoontuvat yhteen pitkien matkojen päästä. Jeremia pitää heille
vihoviimeisen puheensa ja vielä vihoviimeisen kerran hän kokee täydellisen tyrmäyksen.

Raamattupiiri: Vanhan profeetan viimeinen saarna 44:7–30
• Miettikää, millä Jeremia ja Baruk Egyptissä elivät?
• Vielä kerran: mikä on epäjumalanpalveluksen viehätys, joka saa Jumalan kansan lankeamaan siihen yhä uudestaan ja

uudestaan (7–14)?
• Miksi kansa ei ollut ottanut opikseen siitä, mitä Juudalle oli tapahtunut?
• Miksi kansa ei vieläkään pelännyt Herran rangaistusta?
• Miksi Suomi ei pelkää nautinnon- ja mammonanpalvonnan seurauksia?
• Miten Egyptissä asuvat juutalaiset tulkitsivat 40 vuotta aikaisemmin tapahtuneen Josian uskonpuhdistuksen (15–18)?
• Mistä johtuu, että Jeremia tulkitsi niin täysin eri tavoin kansansa historiaa kuin muut Egyptissä asuvat juutalaiset

(16–23)?
• Mistä me saamme ainekset sille, miten tulkitsemme historiaa?
• Uskoivatko Jeremian maanmiehet, että profeetan sana tuli Herralta vai eivätkö uskoneet? Perustelkaa mielipiteenne

(16)?
• Mitä Jeremian maanmiehet ehkä ajattelivat kaikista niistä Jeremian ennustuksista, jotka olivat jo toteutuneet?
• Mikä saa ihmiset paatumaan sillä tavalla kuin Egyptin juutalaiset olivat paatuneet?
• Mikä voisi olla parannuskeino tuollaiseen paatumukseen?
• Jeremian puheen viimeinen osa on kohdistettu erityisesti naisille. Sanokaa tiivistetysti, mikä sen sanoma on (24–30).
• Millä tavalla Jeremiaan ensimmäinen saarna muistutti hänen viimeistä saarnaansa?
• Miltä luulette Jeremiaasta tuntuneen, kun hänet vielä kerran tyrmättiin täydellisesti?
• Muistolause: Matt. 23:29–33.

Tarina jatkuu... Ja niin on Jeremian päätettävä elämäntyönsä julistamalla kansalleen Jumalan tuomiota. Farao Hofra to-
dellakin joutui vihollistensa käsiin v. 570, kuten Jeremia oli ennustanut. (Viholliset olivat kuitenkin egyptiläisiä, eivät ba-
bylonialaisia.) Nebukadnessar ei koskaan valloittanut Egyptiä, mutta hän lähetti sinne rangaistusretkikunnan v. 567 faarao
Amasiksen aikaan. Ehkä joku hänen kenraaleistaan todella istui silloin noiden Tahpanheen pengermään kaivettujen kivien
päällä.

Näin päättyi Jeremian sanoma.
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27. JEREMIAN PERINTÖ (luku 52:31–34, Dan. 9:1–2, 2. Aik. 36:17–23, 1. Aik. 3:17–24, Matt.
16:14)

Taustaa: Miten Jeremian elämä päättyi, sitä ei kukaan tiedä. Juutalainen perimätieto kertoo, että omat maanmiehet kivittivät
profeetan kuoliaaksi viidentenä vuonna Jerusalemin valloituksen jälkeen. Joka tapauksessa on erittäin todennäköistä, että
Jeremian luut on haudattu ”orjuuden pesän” multiin – sinne minne Joosef ei missään tapauksessa tahtonut tulla haudatuksi.
Baruk oli eräs niitä harvoja, jotka palasivat kotiin – Jeremian viimeiset saarnat kirjakäärössä kainalossaan.

Tuli siis lopulta päivä, jolloin Jeremia itki viimeiset kyynelensä. Kerran Uuden Jerusalemin portilla Herra itse tulee pyyh-
kimään ne hänen silmistään. Maan päällä ei tapahtunut kertaakaan noiden yli 40 vuoden aikana, että Jeremia olisi saanut
kokea sanomansa menneen perille. Mutta taivaan portilla Jeesus on sanova hänelle: ”Sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Mene
Herrasi iloon!” Eikö se ole kylliksi?

Sillä portilla odottavat häntä ne harvat ihmiset, jotka uskoivat hänen sanansa ja toimivat sen mukaan: Safanin perhe, Baruk,
afrikkalainen Ebed-Melek ja ehkä myös Babylonian suurkuningas Nebukadnessar (Vrt. Dan. 4:34).

Raamattupiiri: 52:31–34 ja vielä kerran 1:11–19

52:31–34
(Nämä jakeet ovat suora lainaus 2. Kun. 25:27–30:stä.)

• Miksi Jumala lähetti Jojakinin Babyloniaan 19–vuotiaana?
• Kuvitelkaa Jojakinin elämää ja ajatuksia Babylonian vankeudessa 36 vuoden aikana (31)?
• Miten luulette tämän miehen muuttuneen noiden vuosien aikana?
• Mikä toivon aspekti sisältyy Jeremian kirjan viimeisiin sanoihin (32–34)?

1:11–19
• Miltä Jumalan ensimmäiset sanat Jeremialle tuntuvat hänen elämänsä loppupäästä katsottuna?
• Missä mielessä pitää paikkansa se Herran lupaus, etteivät Jeremian vastustajat häntä voita, vaikka he loppujen lopuksi

tappoivatkin hänet (1:19:b)?
• Mitä Babylonian pakkosiirtolaiset Jeremiasta ajattelivat (Dan. 9:1–2)?
• Miksi historian tuomio osuu aina oikeampaan kuin aikalaisten tuomio?
• Mitä Jeremian kirja opettaa meille Jumalan salatusta toimintatavasta?
• Kuvailkaa omin sanoin Jeremiaa, millainen ihminen ja uskova hän oli teidän mielestänne. (Mitä puolta Jeremiassa sinä

ihailet kaikkein eniten?)
• Mikä oli mielestänne Jeremian tärkein tehtävä elinaikanaan? Entä kuolemansa jälkeen? Entä meidän aikanamme?
• Kummat painoivat mielestäsi vaa’assa enemmän: Jeremian elämän surut vai ilot?
• Kerratkaa vielä lopuksi, millä eri tavoilla Jeremia oli Jeesuksen ennakkokuva (Matt. 16:14)?
• Mitä sinä henkilökohtaisesti olet Jeremian kirjasta oppinut?

Tarina jatkuu... Jojakinille syntyi yhteensä seitsemän poikaa. 2. Aik. 3 luettelee vielä seitsemän sukupolvea hänen
jälkeensäkin: Sealtiel – Pedaja – Serubbaabel – Hananja – Sekanja – Nearja – Eljoenai. (Lista ei tosin täsmää Matt. 1:12–15:n
kanssa.)

Jälkeenpäin juutalaiset ovat aina pitäneet Jeremian sanoja Herran sanoina ja kunnioittaneet suuresti tämän profeetan muistoa.
Mitään muuta ei tuolta ajalta olekaan enää jäljellä kuin Jeremian sanat. Ne eivät palaneet Jerusalemin ja temppelin kadotessa
savuna taivaan tuuliin. Ne eivät kadonneet pakkosiirtolaisuuden sulatusuuniin.

Sanoma siis jäi. Totuuden ja armon sana jäi. Ennustukset uudesta liitosta ja Jeesuksesta jäivät. Esimerkki uskon rohkeudesta
jäi. Ja kyynelten jäljet niille pergamenteille, joille Herran sana oli kirjoitettu.
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