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Saarnatuolit ovat hiljaa Raamatun profetiasta, joka liittyy aikaan, jota 
parhaillaan elämme 

Tässä Rapture Ready -sivustolta tuore suomentamani Jan Markell'in ajankohtaisartikkeli, joka keskittyy 
siihen, miksi kirkot ja seurakunnat eivät tällä hetkellä juurikaan puhu Raamatun profetiasta, joka liittyy 
viimeisiin päiviin. Nämä viimeiset päivät ovat selvästi käsillä ja siksi on ihmeteltävä sitä, miksi 
saarnatuolit ovat niin hiljaa kaikista nykyisistä aikainmerkeistä, joita Raamatun profetioissa on mainittu.
Elämme todella kummallista aikaa sekä maailman että kristityn käyttäytymisen suhteen.
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Missä uskomattomassa ajassa elämmekään – kuin ei mikään edellinen sukupolvi. Maailma on menossa 
suin päin kohti loppua, tosin kukaan ei tiedä ajoitusta tälle. Mutta meillä on etuoikeus tarkastella 
merkkejä, jotka ovat kuin pilvien muodostumista horisonttiin. 1970-luvulla oli vain muutamia profetioihin 
liittyviä tapahtumia. Oli pientä vavistusta, mutta joskus pisteiden yhdistäminen oli jopa venytystä!

Kun kelataan nopeasti tähän päivään ja on niin paljon profetiaan liittyviä tapahtumia, joita esiintyy 
päivittäin ja tunneittain, niin se esittäytyy merkittävänä ongelmana niille meistä, jotka seuraamme ajan 
merkkejä vain tietääksemme mihin keskittyä. Julkaistessani juttuja päivittäin verkkosivustollani, tuskailen
sen suhteen, että minun on jätettävä niin paljon pois, kun tila ja aika eivät salli lukijoiden hakeutua 
kaikkeen siihen mitä on tapahtumassa!

Se on etuoikeus ja haaste syntyä tällaiseen aikaan. Hyvin pieni osa, minkä ennustetaan tapahtuvan 
”viimeisinä päivinä”, on hyvä uutinen, ja kuka haluaa säännöllisen annoksen pahaa? Mutta jos pystyy 
”katsomaan ylös”, voi kestää sydänsurun katsoessaan ympärilleen, kun aikainmerkit räjähtävät meidän 
uutiskanavillamme.

Raamattu pyytää meitä olemaan ”vartijoita” (Hesekiel 33). Meidän on soitettava hälytyskelloja. 
Ongelmia on tulossa. Aika on lyhyt. Enkä ole koskaan tuntenut tällaista kiireellisyyttä ja tajutakseni, että 
aika on todellakin lyhyt.

Olen katsomassa merkkien ”yhteentulemista (convergence)”. Ne ovat ällistyttäviä ja henkeäsalpaavia. 
Mutta suurin osa pastoreista ei puhu niistä!

LifeWay Research on Nashville'ssä toimiva evankelinen tutkimusyritys, joka on erikoistunut tutkimuksiin 
uskonnosta kulttuurissa ja kirkkoon vaikuttavista asioista. He raportoivat, että kolmasosa Amerikan 
protestanttisista pastoreista odottaa kristittyjen ylöstempausta – tai ottamista ylös taivaallisiin 
kohtaamaan Jeesuksen – kun viimeisistä päivistä viimeinen alkaa. Yli 36% uskoo Ahdistusta edeltävään 
tempaukseen (pre-Tribulation Rapture). Huolimatta tästä upeasta hyvästä uutisesta, heidän 
saarnatuolinsa vaikenevat.

Tutkimuksen mukaan, yli 50% protestanttisista pastoreista uskoi kirjaimelliseen Antikristukseen – mutta 
heidän saarnatuolinsa ovat hiljaa.

Useimmat pastorit pitävät kiinni Kristuksen Toisen Tulemuksen perusopetuksista – mutta heidän 
saarnatuolinsa ovat hiljaa.
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Saman tutkimuksen mukaan melkein 50% protestanttisista pastoreista uskoo tulevaan Millenniumiin ja 
pitäytyy premillennialismissa. Tällöin pääsemme vihdoinkin eroon luomakunnan kirouksesta ja 
langenneen ihmisen luonnosta – mutta heidän saarnatuolinsa ovat hiljaa.

Pastori Tom Hughes johtaa San Jacinto'n 412 -kirkkoa (The 412 Church) Kaliforniassa. Hän on 
kirjoittanut ajatuksia herättävän artikkelin, jonka otsikkona on ”Five Reasons Pastors Don’t Teach 
Bible Prophecy (Viisi syytä, miksi pastorit eivät opeta Raamatun profetiaa (suomennettu))”. Hän 
kirjoittaa: ”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.”

Hughes jatkaa: ”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).”

Hughes päättelee: ”Yli neljännes Raamatusta on profetiaa – paljon siitä vielä toteutumatta. Kuinka 
voimme antaa seurakunnille tasapainoisen käsityksen pyhistä kirjoituksista, jos jätämme pois niin 
tärkeän osan?”

Sitten hän luettelee nämä viisi syytä, joiden takia pastorit eivät ehkä jaa näitä asioita 
saarnatuolissa:

1) He eivät ymmärrä profetiaa.

2) He pelkäävät loukkaavansa seurakunnan jäseniä.

3) He aistivat, että tämä pelottaa ihmisiä.

4) Ihmiset eivät ehkä maksa kymmenyksiä, jos luulevat lopun olevan lähellä.

5) Pelko, että näyttää kuin kuuluisi ”hörhöjen kuppikuntaan (loony-tune fringe)”. Kaikenlaiset 
haroldcampingit ovat tehneet suurta vahinkoa.

Profetiat Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta toteutuivat. Ne ovat todisteita siitä, että Raamattuun voi 
luottaa. Profetiat Hänen toisesta tulemisestaan toimivat samalla tavalla, paitsi että saamme todistaa 
näitä tapahtumia meidän aikanamme, usein omilla silmillämme.

Maailman kansakunnat näyttävät liikkuvan ikään kuin piilotetulla kädellä tarkalleen oikeisiin asemiin 
globaalilla shakkilaudalla. Mikä upea asia nähtäväksi, kun se tapahtuu aivan silmiemme edessä! Se 
rakentaa uskoa ja kiinnittää huomiomme Jumala-alueeseen. Ja se on fantastinen evankeliointityökalu.

Uskon, että kristillinen kirkko on suuntaamassa historiansa loppusuoralle! En perusta tätä tunteisiin tai 
toiveajatteluun. Perustan tämän siihen, mitä näen tapahtuvan päivittäin. Ihminen voi elää viikon tai kaksi 
ilman ruokaa. Voimme elää vain päiviä ilman vettä. Mutta henkemme murskataan muutamassa tunnissa 
ilman toivoa.

Meillä on hyviä uutisia perimmäisestä toivosta – ”autuaasta toivosta” (Tiitus 2:13), Hänen loistokkaasta 
ilmestymisestä. Pastorit, älkää vaietko! Jakakaa vain hyvää uutista siellä missä olettekin.

Lähettänyt Olli-R klo 18.52
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