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Kalifornian San Jacinto'ssa sijaitsevan 412-seurakunnan pastori Tom Hughes kirjoitti artikkelin
otsikolla "Viisi syytä, miksi pastorit eivät opeta Raamatun profetiaa."[i] Alla on ne viisi syytä hänen
artikkelistaan.
1. He eivät ymmärrä profetiaa
2. He pelkäävät loukkaavansa seurakunnan jäseniä
3. Heistä tuntuu, että se pelottaa ihmisiä
4. He pelkäävät, että ihmiset lakkaavat antamasta.
5. He pelkäävät näyttävänsä ääriryhmiltä, jotka vievät asiat äärimmäisyyksiin.
Vaikka luettelo on kirjoitettu useita vuosia sitten, se on edelleen ajankohtainen. Hiljaisuuden
keskeisenä motiivina on pelko. Pastorit sanovat myös, etteivät ymmärrä profetiaa, mutta
käyttävätkö he aikaa oppimiseen, tai kääntyvätkö niiden puoleen, jotka ymmärtävät sitä?
Joku saattaa kysyä: "Miksi sillä on väliä? Onko sillä todella väliä, jos saarnaajat vaikenevat
tulevista asioista, kunhan vain julistavat evankeliumia raamatullisen selkeästi?"
Sillä ei ole vain paljon merkitystä, vaan on myös riskialtista jättää huomiotta aihe, jota Raamattu
painottaa yhä uudelleen ja uudelleen. Raamatullisen profetian laiminlyöminen saarnatuolissa
johtaa siihen, että:
1.

LOPUNAJAN TEOLOGIAN OSALTA USKOVAT LUOTTAVAT SOSIAALISEEN MEDIAAN

JA INTERNETTIIN.

Kun pastorit vaikenevat raamatunprofetiasta, uskovat etsivät tietoa sosiaalisesta mediasta ja
internetistä. Sieltä he löytävät monenlaisia opetuksia ja mielipiteitä, joista osa on raamatullisia,
mutta suurin osa vääriä ja harhaanjohtavia.
Joillakin uskovilla on tarvittava raamatullinen arvostelukyky, että pystyvät selvittämään erilaisten
opetusten sekamelskan. Mutta kun raamatuntuntemuksen puute saavuttaa epidemian mittasuhteet
niiden keskuudessa, jotka väittävät olevansa kristittyjä, useimmilta seurakuntalaisilta puuttuu
tarvittava arvostelukyky ja he lankeavat sormenpäittensä ulottuvilla olevan väärän tiedon uhriksi.
Pari kysymystä saarnaajille: Haluatteko todella, että sosiaalinen media ja internet olisivat
ensisijainen tietolähde profetian suhteen seurakuntanne jäsenille? Eikö olisi parempi, että antaisitte
tervettä raamatullista opastusta toivostamme, jota he niin kipeästi tarvitsevat näinä vaarallisina
aikoina?
2. VÄÄRÄN OPETUKSEN KUKOISTUS
Monet pastorit pelkäävät aiheuttavansa hajaannusta seurakunnassaan ja siksi vaikenevat
tempaukseen liittyvistä asioista. He eivät kuitenkaan ymmärrä, että juuri heidän kieltäytymisensä
saarnata siitä, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta, on johtanut mielipiteiden moninaisuuteen
heidän seurakunnissaan. Mahdollisuus eripuraisuuteen on olemassa, vaikka he pysyisivätkin
hiljaa.
Viime vuonna tapasin erään pastorin, joka sanoi, että jos hän saarnaisi sitä, mihin minä uskon, niin
puolet hänen seurakunnastaan kävelisi ovesta ulos. Myöhemmin minulle tuli mieleen, että jos hän
opettaisi sitä, mihin hän todella uskoo, toinen puoli lähtisi nopeasti. Aloimme käydä hänen
seurakunnassaan nähtyämme, että sen opinjulistuksessa sanotaan sen olevan premillenniaalinen.
Pastori ei kuitenkaan todellakaan ollut premillenniaalinen!!!
Pastorit, jotka jättävät huomiotta raamatunprofetian, sallivat väärien opetusten kukoistaa, tai kuten
äsken mainitsemani pastorin tapauksessa, seurakunta pysyy pimennossa sen suhteen, mitä hän
todella uskoo.
3 . U S K O VAT A S E T TAVAT V Ä L I T T Ö M Ä N T O I V O N S A T Ä H Ä N E L Ä M Ä Ä N .
Toinen seuraus siitä, että saarnatuolissa vaietaan tulevista asioista, on, että uskovat etsivät toivoa
muista asioista kuin Jeesuksen välittömästä ilmestymisestä.
Nykyään suosittu teologia, jota kutsutaan usein "hallintateologiaksi", opettaa, että kirkko voittaa
tämän maailman pahuudet ja aloittaa oman tuhatvuotisen valtakautensa ennen Jeesuksen paluuta
maan päälle. Monet kristityt uskovat virheellisesti, että kirkko itsessään on heidän toivonsa
tulevaisuutta varten.

Lisäksi jopa pastorit, jotka eivät pitäydy "hallintateologiaan", tekevät kirkosta toivon kohteen niille,
jotka kuulevat heidän saarnaavan. Ne, jotka allegorisoivat Ilmestyskirjaa, kokemukseni mukaan
usein muuttavat sen sanomaa korottamaan seurakuntaa ennemmin kuin Jeesusta.
Toiset taas antavat vaikutelman, että asiat palaavat ennalleen. "Maailma on nähnyt vaikeita aikoja
muulloinkin historiassa", he sanovat, "eivätkä nykyiset kriisit ole mitenkään erilaisia."
Kaikki nämä asiat osoittavat uskoville tätä elämää heidän toivonaan, ennemmin kuin Jeesuksen
ilmestymistä.
4 . V Ä H E N T Y N Y T M O T I VA AT I O H U R S K A A S E E N E L Ä M Ä Ä N
Herra tarkoitti, että toivomme ylöstempauksesta olisi motivaatio hurskaaseen elämään. Johannes
kirjoitti nämä sanat kohdassa 1.Joh. 3:2-3:
“Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet
sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä,
niinkuin hän on puhdas.”
Toiveemme Jeesuksen lähestyvästä paluusta vaikuttaa elämäämme puhdistavasti. Greg Laurie,
Kalifornian Riverside'ssa sijaitsevan Harvest Christian Fellowship -yhteisön pastori, sanoi hiljattain
haastattelussa seuraavaa."
"En tiedä, miksi useammat ihmiset eivät halua puhua eskatologiasta eli lopunajan
tapahtumista, koska Raamatun profetiaa ei ole annettu pelottelemaan vaan valmistamaan
meitä", hän sanoi. "Eikä vain siksi, vaan mielestäni se motivoi meitä."
Laurie jatkoi: "Näistä asioista puhuminen voi olla hyvin motivoivaa kristityille ja pitää meidät
hengellisesti varpaillamme.
"Tieto, että Jeesus voi tulla takaisin milloin tahansa", hän sanoi, voi "motivoida elämään
hurskasta elämää.”[ii]
"Autuaallista toivoa" koskeva vaikeneminen saarnatuoleissa jättää ihmiset penkeissä olettamaan,
että heillä on koko elämä edessään, vaikka Raamattu kertoo meille, että asia ei voi olla niin.
Monille tämä tekee tyhjäksi kiireellisen tarpeen vaeltaa läheisesti Herran kanssa.
5 . U S K O VAT E I V Ä T O L E VA L M I S TA U T U N E E T VA A R O I H I N , J O T K A O VAT
EDESSÄ TÄLLÄ MAAILMALLA.
Raamatunprofetiaa koskevien saarnojen niukkuus jättää uskovat valmistautumattomiksi ja
tietämättömiksi horisonttiimme kerääntyvistä tummista ja uhkaavista myrskypilvistä.

Raamattu lupaa, että Jeesus voi tulla milloin tahansa, mutta voimme kokea vaikeita aikoja,
ennenkuin se tapahtuu.
Ukrainan sota on johtanut humanitaariseen kriisiin, jollaista ei ole nähty sitten toisen
maailmansodan ja se johtaa hyvin todennäköisesti kriittiseen elintarvikepulaan kaikkialla
maailmassa vuoden 2022 loppuun mennessä. Elämme vaarallisia aikoja ja ne ovat käymässä
paljon pahemmiksi.
Nykyinen hiljaisuus saarnatuolissa ei ainoastaan siirrä pyhien toivoa tähän elämään, vaan jättää
heidät myös huonosti valmistautuneiksi käsittelemään ydinsodan ja nälänhädän alati läsnä olevia
uhkia. Jos he keskittyvät pelkästään tulevaisuuteensa tässä elämässä, nämä asiat aiheuttavat
ahdistusta.
Nykyään uskovat tarvitsevat enemmän kuin koskaan Raamatun vakuutuksia koskien iloista ja
loistavaa tulevaisuuttaan. Pastorit, jotka kieltäytyvät opettamasta Jeesuksen läheistä ilmestymistä
saarnatuolista, kieltävät väeltänsä kipeästi tarvittavan varmuuden sodan ja nälänhädän uhkien
kasvaessa päivä päivältä.
6 . U S K O VAT E I V Ä T O D O TA H E R R A N I L M E S T Y M I S T Ä , K U T E N J E E S U S O N
KÄSKENYT MEITÄ TEKEMÄÄN.
Viitaten paluuseensa Jeesus sanoi tämän jakeessa Mt. 24:44: “Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä
sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.” Samassa puheessa Hän sanoo myöhemmin:
“Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.” (Mt. 25:13).
Jeesuksen ohjeet saivat seurakunnan odottamaan innokkaasti hänen paluutaan. Kohdassa Fil.
3:20-21 Paavali kirjoittaa näin:
Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta
Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa
ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.
Jakeen 20 kreikankielinen sana "odottaa" tarkoittaa "voimakasta ennakointia" tai "innokasta
tulevan tapahtuman odotusta".[iii] Tässä tekstissä Paavali kuvaa uskovia Jeesuksen ilmestymistä
innokkaasti kaipaavina ja suurella odotuksella; he odottivat sen tapahtuvan minä hetkenä hyvänsä.
Kun odotamme Jeesuksen ilmestymistä, jäljittelemme alkuseurakunnan innokasta odotusta
kohdata Jeesus yläilmoissa.
7 . U S K O VAT E I V Ä T T U N N I S TA P R O F E E TA L L I S T E N M E R K K I E N
Y H T E E N T U L E M I S TA

Olen päästäni pyörällä kaikesta siitä, mitä maailmassamme tapahtuu profetian näkökulmasta.
Muutama vuosi sitten uskoin, että monet lähestyvän ahdistuksen ajan merkit lähenivät toisiaan
enemmän kuin koskaan ennen, mutta tänään tämä todellisuus on kasvanut yli sen, mitä olisin
voinut kuvitella silloin.
Kun lähestyvän ahdistuksen varjo tummenee päivä päivältä, ne, jotka ovat tietoisia tästä
profeetallisten merkkien yhteentulemisesta, tunnistavat, että Jeesuksen ilmestymisen viemään
meidät kotiin täytyy olla äärimmäisen lähellä.
En olisi koskaan uskonut kuulevani Yhdysvaltain presidentin puhuvan avoimesti Uuden
Maailmanjärjestyksen tarpeesta, joka ahdistuksen aikana muuttuu antikristuksen valtakunnaksi.
Mutta eilen se tapahtui, kun presidentti Biden alkoi puhua sitoutumisestaan siihen! Olen jo pitkään
olettanut tätä, mutta on eri asia kuulla hänen puhuvan siitä asiana, joka tulee tapahtumaan.
Ylöstempaus voi tapahtua pian ja rukoilen, että niin tapahtuu. Mutta jos näin ei tapahdu, näemme
maailmamme heikkenevän nopeasti kriittisen elintarvikepulan kehittyessä ja tulevan Uuden
Maailmanjärjestyksen jatkaessa ihmisten oikeuksien tukahduttamista kaikkialla maailmassa.
Pastorit, miksi ette alkaisi saarnata raamatunprofetiasta nyt sen sijaan, että odottaisitte, kunnes
ihmiset seurakunnassanne vaativat teitä opettamaan tästä aiheesta, tai kun ympärillänne
vallitsevat uhkaavat olosuhteet eivät jätä teille muuta vaihtoehtoa kuin puhua iloisen ja välittömän
toivomme yksityiskohdista?
Artikkelissaan "Viisi syytä, miksi pastorit eivät opeta Raamatun profetiaa" Tom Hughes sanoo näin:
"Jeesus olkoon esimerkkinä myös siinä, mitä opetamme ja saarnaamme. Hän opetti paljon toisesta
tulemuksestaan ja sitä ympäröivistä merkeistä. Meidänkin pitäisi."[iv]
Realistinen katsaus maailmaamme on todellakin pelottavaa ja muuttuu päivä päivältä
pahaenteisemmäksi, mutta kun katsomme tämänhetkisiä tapahtumia Raamatun linssin läpi ja mitä
se lupaa meille tulevaisuudestamme, niin Herra antaa meille voimaa ja rauhaa kohdata iloinen
tulevaisuus. joka on edessämme.
Uusi kirjani, The Triumph of the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our Fears in
Perilous Times, on nyt saatavana Amazon -verkkokaupassa.
Jonathan C. Brentner
Verkkosivusto: Our Journey Home
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