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Jeremia syntyi 
uskonnolliseen kotiin 
Juudan valtakunnassa.  
Hänen isänsä, Hilkia, 
oli pappi.  Perhe asui 
Anatotin kaupungissa, 
aika lähellä Jerusalemia.  
Kukaties Jeremian 
vanhemmat ajattelivat, 
että hänestäkin tulisi 
pappi.  Mutta Jumalalla 
oli muita suunnitelmia.



Jeremian syntymän aikaan 
Jumalan kansa ei elänyt 
Jumalan Sanan mukaisesti.  
Lähes kaikki, kuninkaasta 
tavalliseen työmieheen 
asti, palvelivat epäjumalia – 
jopa Jumalan omassa 
pyhässä temppelissä!



Kun Jeremia 
oli nuori mies, 
Jumala puhui 
hänelle.  “Minä
tunsin sinut jo 
ennen kuin synnyit,” Jumala sanoi Jeremialle, 
“ja määräsin sinut puhumaan puolestani.”



Jumalan kutsu tuntui Jeremiasta pelottavalta.  
“Voi, Herra, Jumalani!” hän huudahti.  “En minä
osaa puhua, minä olen niin nuori.” Hän oli silloin 
kaksikymmentä vuotias.  Mutta Jeremia ei uskonut, 

että hän pystyisi
puhumaan Jumalan

puolesta kaiken
pahuuden keskellä.



“Älä pelkää,” Jumala sanoi Jeremialle.  
“Mene, minne ikinä sinut lähetän, ja 

puhu, mitä minä
käsken sinun 
puhua.  Minä

suojelen 
sinua.”

Sitten 
Jumala 
teki jotakin 
ihmeellistä.  
Hän kosketti 
Jeremian suuta.



Jumala antoi Jeremialle voimaa ja rohkeutta ja 
viisautta.  Hän puhui rohkeasti, muistutti ihmisiä 
siitä, että Jumala rakasti heitä ja halusi auttaa.  
Mutta kukaan ei kuunnellut häntä.  Ei edes kuningas. 



Jopa papit suuttuivat ja käskivät hänen lopettaa 
Jumalasta puhumisen.  Siellä oli myös vääriä 
profeettoja, jotka väittivät, ettei Jeremia 

puhunut totta.



Jeremia muistutti kansaa siitä, että noin sata 
vuotta aikaisemmin pohjoinen kuningaskunta, 
Israel, oli hylännyt Jumalan.  Heidän vihollisensa 
assyrialaiset voittivat heidät ja muuttivat kaikki 
israelilaiset kaukaisiin maihin.



Nyt Juudan 
kansa, eteläinen 
kuningaskunta, 
oli hylännyt 
Jumalan.  
Vihollisen 
joukot olivat jo 
marssimassa!



Antaisiko Jumala 
kansansa kärsiä 
tappion ja 
joutuisivatko 
hekin 
lähtemään 
maasta 
pakoon?



Ihmiset luottivat epäjumaliinsa.  Voisivatko 
ne pelastaa heidät vihollisista?  Ei!  Vain 
Jumala voisi heidät pelastaa.  Ihmiset 
olivat niin vihaisia Jeremialle, että he 
suunnittelivat tappavansa hänet.  
Mutta Jumala suojeli 
palvelijaansa.



Lopulta Jumala sanoi jotakin, 
mikä varmasti oli Jeremiasta 
vaikea ymmärtää.  Jumala 
sanoi, “Älä rukoile näiden 
ihmisten puolesta.  Minä
en kuule heitä kun he 
huutavat minulta apua.”



Jeremia varoitti 
kuningasta, että hän 
häviäisi taistelun 
Babylonin sotajoukkoa 
vastaan.  Kuningas 
suuttui ja heitti 
Jeremian vankilaan.  
Vankilassakin Jeremia 
jatkoi saarnaamista ja 
luotti Jumalaan.



Kun hän pääsi pois 
vankilasta, Jeremia 
saarnasi taas 
kuninkaalle ja 
kansalle, että
heidän pitäisi 
kääntyä
takaisin 
Jumalan 
puoleen 
ja luottaa 
häneen.

Tällä kertaa 
kuningas sulki 
Jeremian 
syvään 
mutaiseen 
vankikuoppaan.



Mutta Jumala teki työtä kuninkaan sydämessä.  Hän 
pelasti salaa Jeremian ja kysyi häneltä, mitä Jumala 
halusi kuninkaan tekevän.



“Mene pakkosiirtolaisuuteen, ja Jumala antaa sinun 
elää,” oli vastaus.



Babylonian sotaväki valloitti 
Jerusalemin ja koko Juudan 
maan.  He rikkoivat sen 
muurit ja kaikki 
rakennukset ja 
polttivat kaiken.



Jumala sanoi, että hänen kansansa 
menisi pakkosiirtolaisuuteen 
seitsemäksikymmeneksi vuodeksi, 
ja sitten Jumala toisi heidät 
takaisin Luvattuun 
Maahan. 



Jeremia, kyynelten mies

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jeremia

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps. 119:130
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Loppu



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti.
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16
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