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5 syytä Raamatunprofetian opettamiselle seurakunnissa 

Tässä syyskuun loppupuolelta Samuel Korhosen suomentama Hal Lindsey'n (huom. 88-vuotias tunnettu
amerikkalainen evankelista ja kirjailija) Watchman Warning -raportti, jossa kerrotaan viisi syytä sille, 
miksi kristillisten seurakuntien pitäisi opettaa Raamatun profetiaa kuulijoilleen. Nykyaikaan erittäin 
hyvin soveltuva kirjoitus, koska varsinkin Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa Raamatunprofetia on 
lähes täysin sivuutettu aihe, vaikka aikamme tapahtumat suorastaan huutavat toteutuvaa profetiaa 
(Jeesuksen paluu lähellä) ja lisäksi aika suuri osa Raamatusta on profetian sanaa; ja sanotaanhan 
Ilmestyskirjassa suoraan, että aidot uskovat omaavat Jeesuksen todistuksen (Raamatun antama todistus 
Jeesuksesta), joka on profetian henki (Ilm. 19:10). Profeetallisen sanoman ydin on siinä, mitä Jeesus on 
tehnyt, mitä hän on puhunut ja mitä hän meille merkitsee.
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Viisi syytä miksi seurakuntien pitäisi opettaa
Raamatunprofetiaa

Five Reasons Churches Should Teach Bible Prophecy

By Hal Lindsey, 27.9.2018

Nimeni on pitkään yhdistetty Raamatun profetian opettamiseen, mutta ymmärrän myös 
tasapainon saarnatuolissa. Raamattu puhuu kaikista elämäämme liittyvistä asioista. Kaikkia
niitä tulee opettaa. 

Kun sanon, että seurakuntien pitäisi opettaa Raamatun profetiaa, en tarkoita, että jokaisen
pastorin pitäisi erikoistua siihen, vaan sanon, että sen pitäisi sisältyä hänen opetukseensa. 
Seuraavassa joitakin syitä miksi. 

1 — Profetian opettaminen tuo tasapainoa. Sanomme haluavamme tasapainoista 
opetusta. Noin kolmannes, tai ainakin neljännes, Raamatusta käsittelee profetiaa. Kuinka 
voimme olla tasapainossa, jos jätämme pois niin suuren ja olennaisen osan Raamatusta? 

2 — Profetia on Jumalan aitouden leima. Totuus on Jumalan allekirjoitus. Profetian 
toteutuminen on Hänen valitsemansa tapa todistaa Sanansa oikeaksi. Näemme sen 
jakeessa 5. Moos. 18:22, jossa profeetan oikeutus todistetaan sillä, että toteutuvatko 
hänen profetiansa vai eivät. 
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Kohdassa Jes. 41:21-23 Jumala osoittaa epäjumalanpalveluksen typeryyden haastamalla 
epäjumalia ennustamaan tulevaisuutta: ”Tuokaa esiin riita-asianne, sanoo Herra, esittäkää
todisteenne, sanoo Jaakobin kuningas. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva 
on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tietääksemme, mitä niistä on 
tullut, tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia. Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu, 
tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai tehkää pahaa, niin me katsomme ja 
ihmettelemme.” 

Yksin Jumala voi kertoa meille ”mitä vastedes tapahtuu”. Koska Hän on ainoa, joka tietää 
tulevaisuuden, niin profetia todistaa, että vain Hän on voinut innoittaa Raamatun. 

3 — Profetia edesauttaa evankelioimista. Tulevaisuus kiinnostaa meitä kaikkia. Näin 
ollen profetia vetää uteliaita. Se ei kuitenkaan ole mikään karnevaali-show. Kun ihmiset 
alkavat vakavasti ajatella profetiaa he nopeasti näkevät totuuden ja Jumalan sanan 
merkityksellisyyden kaikilla elämän alueilla. Kun ihmiset näkevät muinaisten profetioiden 
toteutuvan maailmassa ympärillään, niin se antaa musertavan todistuksen, että he voivat 
luottaa ja että heidän pitäisi luottaa Jumalaan elämässään. Kun lopunajan profetiat 
toteutuvat nykyajassa, niin se on kuin muinaisten alkuaikojen ihmisten kirjoittama vanha 
kirja heräisi elämään Jumalan sanana meille tänä päivänä! 

4 — Profetia kannustaa meitä elämään oikein. 2. Tim. 4:8 puhuu niistä, ”jotka hänen 
ilmestymistään rakastavat.” Minulla ei ole tästä tilastoja, mutta paljon kokemusta työstä 
kristittyjen parissa vuosien varrella. Tuosta kokemuksesta voin kertoa teille, että ne, ”jotka
hänen ilmestymistään rakastavat”, ovat taipuvaisia elämään elämäänsä ikuisuuden 
näkökulmasta. Tuo näkökulma saa heidät sijoittamaan aikansa, rahansa ja huomionsa 
asioihin, joilla on väliä – ikuisuusarvoa. 

5 — Jeesus opetti profetiaa. Uusi Testamentti opettaa, että Jeesuksen tulee olla meidän 
esimerkkimme (Joh. 13:14-15, Mark. 10:43-45, 2. Kor. 8:8-9, Fil. 2:5). Ja Jeesus opetti 
profetiaa. Hän käytti Vanhan Testamentin profetiaa todistamaan itsensä Messiaaksi. Hän 
käytti profetiaa selittämään, että Hänen tulemuksensa olisi kaksi-osainen. Hän ennusti 
lopunaikojen tapahtumia. 

Hän on meidän esimerkkimme. Hän opetti profetiaa. Meidänkin pitäisi.

Lähettänyt Olli-R klo 14.43
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