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Babylonin piirittäessä Jerusalemia Herra kertoi Jeremialle, että hänen oli tehtävä arvoituksellinen 

ostos. Jumala sanoi, että hänen serkkunsa aikoi lähestyä häntä ja tarjota hänelle mahdollisuutta 

ostaa pelto kotikaupungistaan. Niinpä Jer. 32:8 kertoo seuraavaa:

Ja Hanamel, setäni poika, tuli Herran sanan mukaan minun luokseni vankilan pihaan ja 

sanoi minulle: "Osta minun peltoni, joka on Anatotissa, Benjaminin maassa, sillä sinulla on 

perintöoikeus ja sinulla on lunastusoikeus: osta se itsellesi". Silloin minä ymmärsin, että se 

oli Herran sana. 

Olosuhteet olivat synkät Babylonian piirityksen vuoksi. Kaikesta päätellen tämä olisi hyödytön 

hankinta. Jeremia tai hänen jälkeläisensä eivät varmasti koskaan voisi ottaa tätä omaisuutta 

fyysisesti haltuunsa. Mutta profeetta oli kuuliainen Jumalalle ja teki kaupan. Sen tehtyään, Jumala 

antoi hänelle myöhemmin käskyn Jer. 32:14-15:
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Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Ota nämä kirjat, tämä kauppakirja, sekä sinetöity 

että tämä avoin kirja, ja pane ne saviastiaan, että ne säilyisivät kauan aikaa. Sillä näin sanoo

Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vielä kerran ostetaan tässä maassa taloja ja peltoja ja 

viinitarhoja.

Olen varma, että Jeremian vastaus tähän kaikkeen oli jotakuinkin tällainen: "Okei Herra. Sanot siis,

että jonakin päivänä Israel ottaa tämän maan takaisin itselleen - todellako... ?" Niin synkkä oli 

tilanne. 

Keskellä tätä keskustelua Jeremia epäili Jumalaa. Hän ei voinut käsittää, miten siitä voisi koskaan 

tulla hyvä lopputulos. Itse asiassa Jahve toisti hänelle pitkässä kappaleessa, miksi hän salli 

babylonialaisten valloittaa Jerusalemin. Tässä muutamia lainauksia:

Jeremia 32:30:

 Sillä Israelin ja Juudan miehet ovat hamasta nuoruudestaan tehneet vain sitä, mikä on 

pahaa minun silmissäni, sillä israelilaiset ovat tuottaneet minulle ainoastaan mielikarvautta 

kättensä teoilla, sanoo Herra. 

Jeremia 32:31:

Sillä tämä kaupunki on ollut minulle vihaksi ja kiivastukseksi hamasta siitä päivästä, jona he 

sen rakensivat, aina tähän päivään asti; ja niin minä heitän sen pois kasvojeni edestä...

Jeremia 32:33:

He ovat kääntäneet minulle selkänsä eivätkä kasvojansa; ja vaikka minä olen opettanut heitä

varhaisesta alkaen, he eivät ole kuulleet eivätkä ottaneet varteen kuritusta. 



Jeremiah 32:34-35

He ovat asettaneet iljetyksensä temppeliin, joka on otettu minun nimiini ja saastuttaneet 

sen... polttaakseen poikiansa ja tyttäriänsä uhrina Molokille...

Ja kuitenkin, huolimatta kaikesta mitä Israel oli tehnyt vastoin Jumalan nimenomaisia käskyjä, Hän 

armahtaisi heitä. Hän lupaa jakeissa Jer. 32:37-38:

Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, 

kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan ja palautan heidät tähän paikkaan 

ja annan heidän asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän 

Jumalansa. 

Ja niin Hän teki. Kahdesti. Jumala toi heidät takaisin Jerusalemiin Babyloniassa vietetyn 

seitsenkymmenvuotisen maanpaon jälkeen ja uudelleen sen jälkeen, kun he olivat edelleen 

tottelemattomia ja hajotettuina hyljättyään Jeesuksen Messiaana ja Jumalana. Tämän toisen 

kerran, 14. 5. 1948, jälkeen Jumala on siunannut Israelia armollisesti, vaikka se on edelleen 

maallinen ja kaukana Hänestä.

Olemme kaikki tietoisia erilaisista maakiistoista tämän toisen maailmansodan jälkeisen 

jälleenkokoamisen jälkeen. Israelissa on arabi-islamilainen läsnäolo Gazan kaistalla ja niin 

sanotulla Länsirannalla, joita maailma haluaa aina käyttää Jumalan Pyhän Maan jakamiseksi. 

Länsiranta on muuten itseasiassa Samaria ja Juudea, johon kuuluu myös osa siitä, mikä alun perin

kuului Benjaminin heimolle.

Kuten aiemmin todettiin, pelto, jonka Jumala käski Jeremian ostaa, sijaitsi hänen 

kotikaupungissaan Anatotissa. Tämä sijaitsee nykyään Anatan kaupungissa ja Länsirannalla se 

tunnistetaan palestiinalaisena. Tuo koko alue on edelleen kiistanalainen, ikään kuin Israelin 

"miehittämä". Siitä huolimatta lukuisia israelilaisia asutuksia on rakennettu vaatimaan takaisin se, 

minkä pitäisi oikeasti kuulua heille.



En ole koskaan pystynyt vahvistamaan tätä, mutta kuulin joitakin vuosia sitten - muistaakseni - 

Tommy Barnett'in saarnan, jonka olen ilmeisesti aina muistanut. Hän sanoi, että jossakin 

vaiheessa arkeologista kaivausta löydettiin saviruukku pellosta muinaisen Anatotin kaupungin 

alueelta. Tuossa ruukussa oli juuri sen maan kauppakirja, jonka Jeremia oli ostanut niin monta 

vuotta aiemmin. Jos kertomus on totta - mitä minulla ei ole muuta syytä epäillä, kuin etten pysty 

vahvistamaan sitä - niin kiistan ns. palestiinalaisten kanssa ei pitäisi todellisuudessa olla kiista. Tuo

maa oli aiemmin Israelin omistuksessa ja kauppakirja todistaa sen. Se ei ole koskaan kuulunut 

millekään muulle kansanryhmälle.

Tämä on hyvä uutinen Israelille ja meille. Herra palauttaa täysin tuon maan ja kaiken kiistanalaisen

omaisuuden, jonka Hän on luvannut valitulle kansalleen. Jumalan sana on totta ja voimme viedä 

sen pankkiin. Niin kuin Hän kokosi Israelin takaisin yhteen kansakuntana, niin Hän saa heidät 

lopulta kunnioittamaan Jeesusta Kristusta Herrana. Ja niin kuin Hän on luvannut seurakunnalleen, 

että varjelee meidät vihalta, joka tulee koko maan päälle Ahdistuksen aikana, niin Hän myös tekee.

Voimme luottaa Jumalaan. Hän on todellakin toivomme ja luottamuksemme. Kun hän antaa 

lupauksen, hän pitää sen. Ylistäkäämme Häntä, sillä Hänen sanansa on totta ja Hän on hyvä!

*** Translated with www.DeepL.com/Translator  (free version) ***

The Lord has put it on my heart to always read completely through His Word at least once each 

year.  From that practice, it resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume 

set correlating with each quarter’s readings.  This is the link to Amazon for Volume 1 covering 

January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7):

Awaken Bible Study Notes     series     Volume 1
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Following that year’s efforts, God gave me the “assignment” of writing a daily essay on what I had 

read.  That produced the 4-volume Awaken Bible Commentary and Reflections series.  Here is 

the link on Amazon to Volume 1, which covers January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1

– Luke 7):

Awaken Bible Commentary and Reflections     series     Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire these books for further

study.  My intent in all I write is to bring God the glory and to make His people think.  Both 

the Study Notes and the Commentary and Reflections delve into the prophetic and supernatural

nature of God’s Word, a combination you simply won’t find elsewhere.  They attempt to show the 

parallels to our times with the peril from the past when God’s people turn away from Him and His 

commands.  Scripture is very much a blueprint for today.

Gary W. Ritter is a lay pastor, Bible teacher, and prolific author.  His Whirlwind Series comprises 

three end-times books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is a Time.  These books 

are contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus.  Gary has written many other 

Christian thrillers that will challenge you, and which you can learn about at his 

website:   www.GaryRitter.com.  You can also watch Gary’s video Prophecy Updates on Rumble at 

his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.  
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