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JEREMIA  SAARNAA  VIIMEISEEN  ASTI

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Jerusalemissa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Eletään viimeisiä vuosia ennen Jerusalemin tuhoa. Jerusalem tuhottiin
lopullisesti v. 586 eKr.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Profeetta Jeremia saarnasi 23 vuotta Jerusalemissa
Pappi Pashur, Immerin poika, Herran temppelin ylivalvoja



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 2(7)
Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro VT4_7/26
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 10.1.2016
________________________________________________________________________________

d) Vieraat termit
Jalkapuu on vanha, monissa maissa käytetty häpeärangaistuksen väline. Siinä
on päällekkäisiä kolottuja hirsiä, joiden väliin laitetaan rangaistavan jalat ja
joskus myös kädet. Hirret lukitaan toisiinsa päissä olevilla kiiloilla tai haoilla
niin, että tuomittu joutuu paikoillaan kärsimään kunniaansa kohdistetun
rangaistuksen. Jalkapuu oli yleensä sijoitettu näkyvälle paikalle, esim. kirkon
eteiseen tai pihalle, niin että koko kirkkokansa näki rangaistusta kärsivän.
Jaklapuu oli Suomessa käytössä 1660 – 1848 (Myös kouluissa on käytetty
tällaista rangaistusta) Lähde: Wikipedia.fi

2. Itse kertomus Raamatusta
Jer. 1:1-19 Hänelle (Jeremiaalle) tuli Herran sana Juudan kuninkaan Joosian, päivinä,

tämän kolmantenatoista hallitusvuotena, ja tuli vielä Juudan kuninkaan
Joojakimin päivinä ja aina Juudan kuninkaan Sidkian yhdennentoista vuoden
loppumiseen asti, jolloin Jerusalemin asukkaat viidentenä kuukautena vietiin
pakkosiirtolaisuuteen. (Katso liite Juudan kuninkaista)

Jumala oli valinnut Jeremiaan profeetaksi
Minulle (Jeremia) tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut
äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä
sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Mutta minä sanoin:
"Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori."
Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne
ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua.
Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo
Herra." Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Herra sanoi minulle:
"Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä
päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan,
hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan."

Jeremiaan näyt
Minulle tuli tämä Herran sana: "Mitä sinä näet, Jeremia?" Minä vastasin:
"Minä näen mantelipuun oksan." Herra sanoi minulle: "Sinä olet nähnyt
oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen."

Minulle tuli toistamiseen Herran sana, näin kuuluva: "Mitä sinä näet?" Minä
vastasin: "Minä näen kiehuvan padan; se näkyy pohjoisen puolelta." Herra
sanoi minulle: "Pohjoisesta on onnettomuus purkautuva kaikkien maan
asukasten yli.
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Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten valtakuntain kansanheimot, sanoo
Herra, ja ne tulevat ja asettavat kukin valtaistuimensa Jerusalemin porttien
oville ja kaikkia sen muureja vastaan, yltympäri, ja kaikkia Juudan
kaupunkeja vastaan. Sitten minä julistan heille tuomioni kaikesta heidän
pahuudestaan, koska he ovat hyljänneet minut, polttaneet uhreja muille
jumalille ja kumartaneet kättensä tekoja. Mutta sinä, vyötä kupeesi, nouse ja
puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä heitä kauhistu, etten
minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään. Sillä katso, minä teen sinusta tänä
päivänä varustetun kaupungin, rautapatsaan ja vaskimuurin koko maata
vastaan, Juudan kuninkaita, sen ruhtinaita, sen pappeja vastaan ja maan
kansaa vastaan. He sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä
olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut."

Jeremia savenvalajan luona Jer. 18:1–11
Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului: "Nouse ja mene alas savenvalajan
huoneeseen; siellä minä annan sinun kuulla sanani." Niin minä menin alas
savenvalajan huoneeseen. Hän teki työtä pyöränsä ääressä. Jos astia, jota hän
valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän
teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä.

Silloin tuli minulle tämä Herran sana: "Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin
heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Niin kuin savi on
savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Yhden
kerran minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan;
mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin
minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille. Toisen kerran taas minä
lupaan rakentaa ja istuttaa kansan ja valtakunnan; mutta jos se tekee sitä,
mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuule minun ääntäni, niin minä kadun
sitä hyvää, jota olin luvannut tehdä sille. Sano siis nyt Juudan miehille ja
Jerusalemin asukkaille: Näin sanoo Herra: Katso, minä hankin teille
onnettomuutta ja pidän neuvoa teitä vastaan. Kääntykää siis kukin pahalta
tieltänne ja parantakaa vaelluksenne ja tekonne. Mutta he vastaavat: 'Se on
turhaa! Sillä me vaellamme omien neuvojemme mukaan, ja me teemme kukin
oman pahan sydämensä paatumuksen mukaan.'"

Särkyneet saviruukut
Jer. 19:1–15, 20:1–5

Herra sanoi näin (Jeremiaalle): ”Mene ja osta savenvalajalta ruukku ja ota
mukaasi kansan ja pappien vanhimpia. Lähde sitten Ben-Hinnomin laaksoon,
joka on Sirpaleportin edustalla, ja julista siellä sanat, jotka minä sinulle puhun:
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Kuulkaa Herran sana, te Juudan kuninkaat ja Jerusalemin asukkaat: Näin
sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Katso, minä annan sellaisen
onnettomuuden kohdata tätä paikkaa, että jokaisen korvat soivat, joka sen
kuulee, sen tähden että he ovat hyljänneet minut ja muuttaneet vieraaksi
tämän paikan, ovat polttaneet siinä uhreja muille jumalille, joita he eivät
tunteneet, eivät he eivätkä heidän isänsä eivätkä Juudan kuninkaat, ja
täyttäneet tämän paikan viattomain verellä, ovat rakentaneet uhrikukkuloita
Baalille ja polttaneet tulessa lapsiansa polttouhreiksi Baalille, mitä minä en ole
käskenyt enkä puhunut ja mikä ei ole minun mieleeni tullut. Sen tähden
päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin tätä paikkaa ei enää sanota Toofetiksi eikä
Ben-Hinnomin laaksoksi, vaan ’Murhalaaksoksi.’ Minä teen tyhjäksi Juudan ja
Jerusalemin neuvon tässä paikassa ja annan heidän kaatua miekkaan
vihollistensa edessä, annan heidät niiden käsiin, jotka etsivät heidän
henkeänsä, ja annan heidän ruumiinsa ruuaksi taivaan linnuille ja maan
eläimille. Minä teen tämän kaupungin kauhistukseksi ja ivan vihellykseksi.
Jokainen, joka ohitse kulkee, kauhistuu ja viheltää kaikille sen haavoille.

Särje ruukku niiden miesten nähden, jotka ovat tulleet sinun kanssasi. Sano
heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Niin minä särjen tämän kansan ja tämän
kaupungin, kuin särjetään savenvalajan astia, ettei sitä enää eheäksi saa.
Toofetiin haudataan, kun ei ole muualla tilaa, minne haudata. Niin minä teen
tälle paikalle, sanoo Herra, ja sen asukkaille: minä teen tämän kaupungin
Toofetin kaltaiseksi. Jerusalemin talot ja Juudan kuningasten talot tulevat
Toofetin paikan kaltaisiksi – nuo saastaiset talot kaikki tyynni, joiden katoilla
he ovat polttaneet uhreja kaikelle taivaan joukolle ja vuodattaneet
juomauhreja muille jumalille.”

Jeremian sanoja ei uskota
Jeremia tuli Toofetista, johon Herra oli lähettänyt hänet ennustamaan, ja
asettui Herran huoneen esikartanoon ja sanoi kaikelle kansalle: ”Näin sanoo
Herra Sebaot, Israelin Jumala: Katso, minä tuotan tämän kaupungin ylitse ja
kaikkien sen alaisten kaupunkien ylitse kaiken sen onnettomuuden, jolla minä
olen sitä uhannut, koska ne ovat olleet niskureita eivätkä ole kuulleet minun
sanojani."

Mutta pappi Pashur, joka oli Herran temppelin ylivalvoja, kuuli Jeremian
ennustavan nämä sanat. Pashur löi profeetta Jeremiaa ja pani hänet
jalkapuuhun, joka oli Herran huoneeseen kuuluvassa Benjaminin yläportissa.
Kun Pashur seuraavana päivänä päästi Jeremian jalkapuusta, sanoi Jeremia
hänelle: "Näin sanoo Herra: Katso, minä teen sinut kauhistukseksi sekä
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itsellesi että kaikille ystävillesi; he kaatuvat vihollistensa miekkaan sinun
silmiesi nähden, ja koko Juudan minä annan Baabelin kuninkaan käsiin, ja
hän vie heidät Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen ja surmaa heitä miekalla. Minä
annan kaikki tämän kaupungin rikkaudet, kaiken sen vaivannäön ja kaikki
sen kalleudet, kaikki Juudan kuningasten aarteet minä annan heidän
vihollistensa käsiin; nämä ryöstävät ne ja ottavat ne ja vievät ne Baabeliin.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Meidän aikanamme eletään hyvin samanlaista elämää kuin profeetta Jeremian
aikana. Jumalan Sanasta ei välitetä. Eletään niin kuin Jumalaa ja Hänen
lakiaan ei olisi, eletään ”iljetyksissä”. (Avoliitot – abortit - Ei muisteta pyhittää
lepopäivää jne)

Nyt tarvittaisiin Jeremian kaltaisia uskollisia saarnaajia. Ja vaikka heitä vielä
onkin, heidän varoituksiaan ei kuunnella. Rukoillaan yhdessä Jumalaa, että
tämä kansa (edes Suomen kansa) vielä kääntyisi pahalta tieltään ja palaisi
etsimään Jumalaa ja elämään Hänen pyhän Sanansa mukaan.

Myös ennen vedenpaisumusta ihmiset elivät ”iljetyksissä”: ”Sillä niin kuin
ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja
naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet,
ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen
Pojan tulemus oleva.” Matt. 24:38-39. Silloinkaan ei uskottu Nooan saarnaa.
Lue vielä Matt. 24:32-51.

Samalla on kuitenkin varmaa, että joka aikana Jumala synnyttää uskon niissä,
jotka hän jo iankaikkisuudessa valinnut omikseen (Ef. 1:3-5). Vaikka aika on
paha, Jumalan omilla on varma lupaus siitä, ettei mikään voi erottaa heitä
Jumalan rakkaudesta (Room. 8:35–39). Taivaan Isä varjelee heidät uskossa
Jeesukseen ja vie iankaikkiseen elämään.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Mooses esteli myös, kun Jumala puhui hänelle palavasta pensaasta VT2_2.

”Virallinen kirkko” rankaisi profeetta Jeremiaa sen tähden, että tämä julisti
Jumalan totuutta. Jeesus joutui myös syyttömänä silloisen ”virallisen kirkon”
rangaistavaksi siitä, että hän puhui Jumalan totuutta.

5. Opeteltava Raamatun lause
Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Jer. 1:5.
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6. Lauluehdotus VK 157 (UVK 191)
Lakinsa Herra Jumala on meille julistanut
ja kymmenessä käskyssä tahtonsa ilmoittanut.
Muistossa käskyt olkohon jokaisen, jolla huoli on sielunsa autuudesta.

2. Mä olen kiivas kostaja. Näin kuuluu sanat Herran.
Kuin uhannut on tuomita, niin tuomitsee hän kerran.
Jumala vaikk' on armoinen, niin synnille on vihainen.
Rankaisee pilkkaajansa.

3. Vanhurskas Herran viha on. Se pahat kukistaapi.
Häneltä saapi tuomion, ken hänet unhottaapi.
Ain neljäntehen polvehen Hän pahat teot isien
lapsille lasten kostaa.

4. Vaan joka häntä rakastaa, Hän laupias on sille
Ja pelkäävilleen osoittaa Hän armon tuhansille.
Hän niitä ohjaa neuvollaan, noudattaa siunauksellaan
polvesta polveen aina.

5. Sä laissa, Herra Jumala, ihmeitäs meille näytä
Ja meitä armos voimalla sun käskyis tietä käytä.
Suo Henkes meitä johdattaa, Sun tahtos alle taivuttaa,
Vanhurskas Isä. Amen. J. L. Runeberg, 1804-1877

7. Tehtäviä / kysymyksiä
Tänään voisitte muotoilla muovailuvahasta tai jostakin askartelumassasta
vaikkapa ruukun.

8. Muuta huomioitavaa
Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee
omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee."
Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös
puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt
joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä
varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis.
Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa
niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta
vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät
riitoja. 2 Tim. 2:19–23
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