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5 syytä miksi pastorit EIVÄT opeta Raamatun profetiaa
Tässä Samuel Korhosen suomentama Tom Hughes'in artikkeli Viisi syytä miksi pastorit EIVÄT
opeta Raamatun profetiaa. ”Profetia on tänä päivänä paras evankelioimisen työkalu.” Johtuuko
tämän päivän evankelioimisen heikko menestys Suomessakin siitä, ettei käytetä oikeaa työkalua? Kun
profeetta Joona käytti sitä muinoin, niin kokonainen suurkaupunki teki parannusta säkissä ja tuhassa!
Suosittelen tämän artikkelin jakamista Suomen Siionin seurakuntiin.
--------------------------

Viisi syytä miksi pastorit EIVÄT opeta Raamatun profetiaa
https://ericbarger.com/hughes.five.prophecy.htm
Profetia täyttää Raamatun. Lopunajan profetia koskettaa jokaista tänä päivänä elävää ihmistä. Jeesus
opetti sitä. Niin myös Johannes, Paavali, Pietari, Jaakob ja Juuda. Kuitenkin vain pieni osa
seurakunnista opettaa tätä ratkaisevan tärkeää osaa Jumalan sanomasta sukupolvellemme.
Jotkut pastorit eivät opeta sitä teologisista syistä. He eivät usko siihen, luulevat, ettei se koske meitä,
pitävät sitä vertauskuvallisena, tai vaikka minä. Toiset uskovat, että elämme luultavasti lähellä
aikakauden loppua, mutta kieltäytyvät silti koskettamasta aihetta. He näkevät sen valinnaisena osana
Jumalan opetussuunnitelmaa. Ota tai jätä.
Jeesus ei nähnyt sitä näin. Hän nuhteli fariseuksia ja saddukeuksia, että he eivät erottaneet
ajanmerkkejä. ”Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa' ja aamulla: 'Tänään
tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain
merkkejä ette osaa” (Matt. 16:2-3).
Yli neljännes Raamatusta on profetiaa – paljon siitä vielä toteutumatta. Kuinka voimme antaa
seurakunnille tasapainoisen käsityksen pyhistä kirjoituksista, jos jätämme pois niin tärkeän osan?
Seuraavassa viisi syytä, miksi monet pastorit kieltäytyvät opettamasta Raamatun profetiaa.

1 — He eivät ymmärrä sitä.
Ehkä palvelet pastorina ja uskot, että elämme lähellä Kristuksen paluun aikaa, mutta et tunne olevasi
pätevä opettamaan niin isosta aiheesta. Kysy itseltäsi. Kuka kelpuutti sinut opettamaan Raamattua
ollenkaan? Herra teki sen. Kun hän kutsuu, Hän myös varustaa. Hänen kutsunsa on Hänen
varustamisensa. Jos Hän kutsui sinut pastoriksi, Hän myös varustaa sinut opettamaan koko Raamattua.
Muistan ensimmäisen kerran, kun tunsin Herran johtavan minua opettamaan Ilmestyskirjaa. Ajatus
moisesta yrityksestä tuntui musertavalta, mutta Jumala muistutti minua, että voin opettaa Ilmestyskirjaa
aivan kuten mitä tahansa Raamatun aihetta - rukouksen ja tutkistelun kautta.
Hanki erilaisia kommentaareja. Et ole samaa mieltä kaikkien kanssa, joten sinun on arvioitava niitä
keskenään. 5. Moos. 19:18 kuvailee tuomarien työtä kolmella sanalla: ”tutkikoot tarkoin asian”. 5. Moos.
3:14 sanoo, että tuomitessasi “tutki, tiedustele ja kysele tarkoin”.
Pastorina teet näitä asioita säännöllisesti. Ennenkuin opetat mitään Raamatun osaa, sinä “tutkit,
tiedustelet ja kyselet tarkoin”. Tämä on sama asia. Tee kotitehtäväsi ja rukoile. Muista, että Hän on sinun
Opettajasi ja Valmentajasi.
2 — He pelkäävät loukkaavansa seurakunnan jäseniä
Nykypäivän seurakunnassa pastorit kokevat usein olevansa enemmän erotuomareita kuin opettajia.
Ihmiset loukkaantuvat niin monista asioista; pastori pelkää, että häntä ammutaan. Ehkä tiedostamattaan
sitä, hän alkaa saarnata tavoilla, joiden arvelee vähiten loukkaavan.
Toiset pastorit näkevät saarnan keinona saada ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi. Ihmiset, jotka tuntevat
olonsa hyväksi, haluavat saada tunteen uudelleen, joten he tulevat takaisin. Kofeiini saa ihmiset
tuntemaan olonsa hyväksi, mutta kirkko ei ole Starbucks (kahvila).
Unohdamme, että Jumalan sana on miekka ja joskus se leikkaa kahtia. Jeesus sanoi: ”Älkää luulko, että
minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.” (Matt. 10:34)
Adrian Rogers sanoi sen näin: “I would rather be divided by truth than united by error (Olen mieluummin
totuuden jakama kuin harhan yhdistämä)”
Raamattu loukkaa. Jeesus loukkasi eliittiä ja uskonnollisia. Kuningas Ahab esitteli 400 väärää profeettaa
valtaistuimensa edessä. He kertoivat hänelle mukavia uutisia, mutta yksi profeetta kertoi aina totuuden
ja kuningas Ahab vihasi häntä siksi. Hänen nimensä oli Miika. Hän ennusti, että Ahab kuolisi, jos menisi
taisteluun. Kuningas kuoli sinä päivänä ja 400 hyvän olon profeettaa pakenivat pelosta. (1. Kun. 22)
Jokaisen pastorin tulisi muistaa, että hänet on kutsuttu tiukempaan standardiin ja että hänellä on
kaksinkertainen vastuu tuomiopäivänä. Me emme saa pyrkiä miellyttämään ihmisiä, vaan Jumalaa.
Onpa kyseessä kultainen sääntö tai tempaus, niin totuus aina loukkaa jotakuta. Tosiasia kuitenkin on,
että – Jeesus tulee takaisin! Pastoreilla on velvollisuus puhua tämä totuus ja sekä varoittaa että
rohkaista seurakuntalaisiaan.
Tahallinen loukkaaminen ei kuitenkaan koskaan ole hyvä. Suurta osaa kiistelystä profeetallisen tulkinnan
suhteen voidaan lieventää yksinkertaisesti saarnaamalla nöyrästi. Näillä asioilla ei tule nostaa omaa
profiilia. Kukaan meistä ei tiedä kaikkea. Älä kohtele erimielisiä, kuin hulluja. Kunnioita heitä. Esitä
näkemyksesi arvovallalla, mutta myös nöyryydessä, rukouksella kylvetettynä.
3 — Ihmiset pelästyvät.
Raamatun profetia voi pelästyttää. Hollywood tekee rahaa pelottelemalla ihmisiä, joten se rakastaa
apokalyptisia teemoja. Totuus voi olla pelottava. Eikö kuitenkin ole parempi olla peloissaan ja valmis,
kuin onnellinen ja tuomittu?
Niitä, jotka tuntevat Herran, lopunaikojen ymmärtäminen auttaa pelkäämisen sijaan olemaan uskollisia.

Paavali kirjoitti Timoteukselle: ”Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra,
vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka
hänen ilmestymistään rakastavat” (2. Tim. 4:8).
Opeta seurakuntasi ”rakastamaan Hänen ilmestymistään” ja he lakkaavat pelkäämästä.
Me ihmiset pelkäämme tuntematonta, mutta ilman jumalallista ilmoitusta emme koskaan tiedä mitään
tulevaisuudesta yli sen hetken. jossa elämme. Emme ole ikuisen pelon tilassa, koska pystymme
tarkastelemaan menneisyyttä ja sen perusteella päättelemään jotakin tulevaisuudesta. Mutta me emme
tiedä. Teemme viisaita arvauksia. Voit istua kotonasi lukemassa tätä ja kappale ”avaruusromua” putoaa
taivaalta katon läpi ja osuu päähäsi. Kukaan meistä ei tiedä, mitä seuraava sekunti tai nanosekunti tuo
tullessaan.
Onneksi Jumala ei ole jättänyt meitä pimeään todella tärkeissä asioissa. Hän on antanut meille
ilmoituksen. Yhdistämme lopunajalle ennustetut kauheudet sanaan ”apokalyptinen”. Tuo sana tulee
verbistä, joka tarkoittaa ”paljastaa”. Kirjaimellisesti se tarkoittaa ”ilmestys”.
Jonkin paljastaminen antaa meille mahdollisuuden nähdä ja ymmärtää. Se antaa meille suunnan ja
kiintopisteen. Emme enää kompastele pimeässä, vaan alamme vaeltaa valossa. Dorothy ja hänen
ystävänsä kävivät läpi monia koetuksia Oz'issa, mutta heillä oli aina ”keltainen tiilitie”. Tämän vuoksi he
tiesivät aina, missä olivat ja mihin menivät. Se antoi heille suunnan. Olla eksyksissä vaarallisessa
maassa on äärettömän paljon pelottavampaa kuin olla samassa paikassa kartan kanssa.
Katsot karttaa (Raamatun profetiaa) ja sanot: ”Okei. Pelottavaa, mutta sehän menee, niinkuin pitikin.
Kaikki hyvin. Jumalalla on homma hanskassa!”
4 — Ihmiset eivät ehkä maksa kymmenyksiä, jos luulevat lopun olevan lähellä
Lopunajan profetioiden tutkistelu ei saa ihmisiä asettamaan itsekkäitä tavoitteita Kristuksen edelle.
Päinvastoin. Jos seurakuntasi uskoo, että Herra tulee pian, he ovat vähemmän itsekeskeisiä ja
enemmän jumalakeskeisiä. He ovat parempia seurakunnan jäseniä, parempia aviopuolisoita, parempia
vanhempia, parempia ihmisiä ja myös parempia antajia. He eivät todennäköisesti kokoa aarteita
itselleen vaan elävät anteliaasti. Heidän mielensä suuntautuu enemmän iankaikkisiin ja vähemmän
ajallisiin.
Kun näemme profetian toteutuvan ajassamme, se muistuttaa meitä, että loppu tulee ja voi tulla piankin.
Muistutus hänen pikaisesta tulemuksestaan on muistutus sijoittaa iankaikkisuuteen ja lopettaa yritykset
rakentaa katoavaiselle (Matt. 6:19-21).
Puhuessaan tulevasta valtakunnastaan Jeesus sanoi: ”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän
sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät
äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa
siis joka aika ja rukoilkaa.” (Luuk. 21:34-36)
Kristuksen lääke ”päihtymyksen, juoppouden ja elatuksen murheiden raskauttamiseen” on ”rukoilkaa” ja
”valvokaa” Hänen tulemustaan. Mutta voit valvoa, vain jos tiedät, mitä on odotettavissa.
Lopuksi, jos olet pastori, joka saarnaa kymmenyksistä, sinun täytyy harkita uudelleen ja tehdä parannus.
Raamattu sanoo sinusta todella pahoja asioita, joista lievin on ”palkkalainen”. Sinun täytyy tutkia
profetiaa, jotta sinä ja seurakuntalaisesi saisitte iankaikkisuusperspektiivin ja alkaisitte koota kaikenlaisia
aarteita taivaaseen.
Muista, että Jeesus on seurakunnan pää. Ole uskollinen ja julista koko totuutta ja Hän on uskollinen ja
pitää huolen seurakunnastaan.
5 — Pelko joutumisesta hörhöjen (looney-tunes) kategoriaan
Vääriä ja epäraamatullisia profetian opettajia on paljon. Heitä on radiossa, TV:ssä ja varsinkin

internetissä! Mutta nämä eivät ole syitä välttää profetian opettamista. Harhat, liioittelut ja petkuttajat ovat
parhaita syitä opettaa todellista asiaa. Seurakuntasi kuulee paljon hölmöyksiä. Sinun täytyy opettaa
heille totuus, etteivät olisi haavoittuvia valheille.
Katsokaamme sitä nyt toiselta puolelta.
1 — Profetia on ihmeellinen uskonpuolustaja
Profetiat Kristuksen ensimmäisestä tulemuksesta toteutuivat. Ne todistavat, että Raamattuun voi luottaa.
Profetiat Hänen toisesta tulemuksestaan toimivat samalla tavalla, paitsi että saamme todistaa näitä
tapahtumia omassa ajassamme ja usein omin silmin.
Näyttää, kuin näkymätön käsi liikuttelisi maailman kansakuntia täsmälleen oikeisiin asemiinsa globaalilla
shakkilaudalla. Miten ihmeellistä onkaan nähdä sen tapahtuvan silmiemme edessä! Se vahvistaa uskoa
ja vetää huomiotamme kohti Jumalaa.
2 — Profetia on tänä päivänä paras evankelioimisen työkalu
Tulevaisuus kiehtoo meitä, koska siihen suuntaan olemme kaikki menossa. Raamattu sanoo paljon
tulevaisuudesta, joten ihmiset todennäköisesti kuuntelevat, jos puhut profetiasta. Todisteet siitä, että
Jeesus tulee pain, pakottaa kuuntelijat tunnistamaan Raamatun todenmukaisuuden ja antavat heille
välähdyksen Kristuksen väitteiden suunnattomuudesta.
Jos Raamatun profetia on toteutumassa ajassamme, se tarkoittaa, että kaikki muukin Raamatussa on
totta. Jeesus on todella Jumalan Poika ja todella kuoli meidän sijastamme, niin että syntimme voidaan
antaa anteeksi. Raamatun profetian totuus ei jätä tilaa tämän maailman messiaan jäljittelijöille. Selviää
nopeasti, ettei pelastusta ole missään muussa nimessä.
3 — Oikein opetettuna se on motivaattori hyvän tekemiseen ja sydämen valmiuteen
Profetian ymmärtäminen antaa ikuisuusnäkökulman elämään. Se osoittaa meille oikean kontekstin,
jossa arvioida elämässämme tapahtuvia asioita. Profetia tekee meistä vähemmän sitoutuneita ajalliseen
ja valmiimpia investoimaan ikuiseen.
Pietari kirjoitti: ”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja
alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki
näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka
odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista” (2. Piet. 3:10-12).
Profetian opetus korostaa, millaisia meidän pitäisi olla – käytökseltämme pyhiä ja hurskaita.
4 — Muita syitä opettaa lopunajan profetiaa
Yhä uudelleen Jeesus kehotti opetuslapsiaan ottamaan esimerkkiä itsestään. Jakeessa Joh. 13:15 Hän
pesee opetuslastensa jalat. Sitten Hän sanoo heille: ”Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin
tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt.”
Antakaamme Jeesuksen olla esimerkki myös sen suhteen, mitä opetamme ja saarnaamme. Hän opetti
paljon toisesta tulemuksestaan ja sitä edeltävistä merkeistä. Myös meidän pitäisi opettaa.
Jeesus sanoi usein: ”Valvokaa!”
Paavali kirjoitti: ”...sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä....Mutta
te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette
valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko
niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit” (1. Tess. 5:2, 4-6).
Rukoukseni on, että yhä useammat kristilliset seurakunnat ympäri maailman alkaisivat ”valvoa ja olla

raittiita” niin, että se päivä ei yllättäisi niitä kuin varas.
Tom Hughes on Kalifornian San Jacinto'n 412 -kirkon johtava pastori. Hän on kirjailija, konferenssi-puhuja ja
TV-juontaja, joka tunnetaan selkeästä ja ytimekkäästä viestinnästä koskien Raamatun profetiaa ja
nykytapahtumia.

-------------------Lopuksi voi lukea samasta aiheesta Hal Lindsey'n WW-raportin viime syksyltä, jonka Samuel Korhonen
myöskin suomensi.
http://nokialainen.blogspot.com/2018/10/5-syyta-raamatunprofetian-opettamiselle.html
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