
Pienet profeetat 

Obadja      880/500-luku 

Jooel       870 – 840 

Joona      824 – 783  

Aamos      810 – 780  

Hoosea      790 – 720  

Miika  Jesaja Israelin tuho 740 750 – 710  

Naahum     710 – 690  

Habakuk     650 – 620  

Sefanja  Jeremia   620-luku  

Baabelin pakkosiirtolaisuus 597  Hesekiel 

Haggai  Daniel    519  

Sakarja     519  

Malakia     430 – 420  



Obadja - 880/500-luku e.Kr. 

Nimi tarkoittaa ”Herran orjaa/palvojaa”.  Obadjan kirjan alusta 

puuttuu muissa kirjoissa tavallinen profeetan isän nimi. 

Kuningas Aahabin palatsin hurskaan päällikön nimi oli Obadja 

(1 Kun. 18:3-).  Siitä 800-luku.  Toisaalta profetia edellyttää 

Israelin ja Juudan pakkosiirtolaisuuden (Obd. 2) ja ennustaa 

paluun Luvattuun maahan.  Se veisi 500-luvulle e.Kr.  Kuitenkin 

kirja on vanhempi kuin Jeremia.  Profetia on lyhyt ja suunnattu 

Eesaun perillisten Edomin maata vastaan.  Edomilaiset iloitsivat 

juutalaisten kovasta kohtalosta.  Heidän perikatonsa olisi 

tulossa, kun juutalaiset palaavat kotimaahan.   Israel ja Juuda 

saavat takaisin menetetyt alueet: Etelämaa ja filistealaisten 

alueet, Efraim, Samaria, Benjamin ja Gilead sekä pohjoisessa 

maa Sarpatiin asti Tyyron pohjoispuolella.  Vastakkain 

kohoavat edomilaisten vuorimaa ja Siionin vuori, joka on 

pelastuksen paikka, kun maan kuninkuus on Herran, Israelin 

Jumalan. 



Jooel – 800/700 taite e.Kr. 

Nimi Jooel tarkoittaa ”Herra on Jumala”.  Jooelin kirjan ajoitus 

on vaikea.  Hänen saarnatessaan Jerusalemin temppeli oli 

pystyssä (1:14), kaikkein todennäköisimmin Salomon rakennus.  

Profetia alkaa kuivuudella ja heinäsirkkavitsauksella,  Herran 

päivänä heinäsirkat ovat haarniskoitujen ratsumiesten kaltaisia.  

Tämä profetia on vaikuttanut Ilmestyskirjan viidennen 

pasúunan heinäsirkkavitsaukseen (Ilm. 9).  Profeetta kutsuu 

kansaa temppeliin pitämään pyhää katumuspaastoa.  Aivan 

erityinen ja UT:ssa kohdattava on ennustus Pyhän Hengen 

vuodattamisesta – ei vain harvojen profeettojen – vaan kaiken 

lihan päälle Herran päivän koittaessa (2:28 – 32).  Kansojen 

tuomio Jerusalemin Joosafatin laaksossa  Ilmestyskirja on 

saanut myös sirpin ka suuren elonkorjuun Jooelilta (Jooel 

3:13/Ilm. 14:15.18 – 20. 



Joona - 820 – 780 

Nimi tarkoittaa ”kyyhkystä”.  Joona oli kotoisin Nasaretin 

pohjoispuolelta Gat Heferistä Sebulonin heimosta.  Tiedot 

hänen elämästään ovat niukat.  Joonan kirja muistuttaa 

Kuningasten kirjojen profeettaelämänkertoja.  Kirjassa on 

aramealaisia sanoja.  Kertomuksessa on suuria aukkoja.  Teos 

keskittyy Joonan kutsuun, tottelemattomuuteen, pakoon kauas 

länteen, veden varaan heittäminen ja merielävän vatsassa 

oleminen, matka Niiniven kaupunkiin saarnaamaan Jumalan 

tuomiota, niiniveläisten parannus ja sitä seurannut armahdus, 

josta Joona pahastuu ja kiukuttelee Jumalalle:  ”Minä tiesin, 

että sinä olet armahtavainen ja laupias …” .  Joonan rukous 

kalan vatsassa (2) noudattaa psalmityyliä. Emme osa selittää 

merihirviötä, joka nieli Joonan.  Se on ainutlaatuinen kuten 

Kristuksen kuolema, johon Herra viittasi (Matt. 12:39 – 40, 

16:4,   Luuk. 11:29 – 32; 12:41).  Näin tärkeä oli Joona.      



 

 

 

 

 

 

 
 

     Isis tuhosi 24.7.2016 profeetta Joonan hautarakennuksen, joka 
oli ollut ikivanha kristittyjen ja myös muslimien palvontapaikka 
(Tell Nebi Yunus) Mosulin kaupungissa. 

 



Aamos - 810 - 780  

Aamos (”Taakka”) Hoosean ja Jesajan vanhempi aikalainen oli 

kotoisin Juudasta mutta toimi Pohjoisvaltakunnassa.  Hän oli 

ollut lammaspaimen ja metsäviikunan kasvattaja.  Hän ei tullut 

mistään profeettakoulusta: ”En ole profeetta enkä profeetan 

oppilas”, hän sanoi  kuningas Amasjalle (Aam. 7:14) ennustaen 

pakkosiirtolaisuutta ja kuningassuvun kovaa kohtaloa.  Aamos 

oli ensimmäinen profeetta, joka kirjoitti ennustuksensa – 

hyvällä kielellä.  Lampuritkin osasivat siis lukea ja kirjoittaa. 

Aamos ruoski rikkaiden leveää , surutonta elämää ja köyhien 

riistämistä.  Hän saarnasi Jumalaa kaikkien kansojen 

hallitsijana.  Uhrikultti sinänsä ei kelpaa Jumalalle ilman 

vanhurskasta elämää.  Salaperäinen on Aamoksen ennustus 

Jumalan sanan kuulemisen nälästä, jonka Jumala kerran 

lähettää eivätkä ihmiset sitä löydä vaan nääntyvät (8:11 – 14). 



Hoosea - 790 - 720 
Hoosea (”Pelastus”) oli Jesajan vanhempi aikalainen.  Hänen 

toimintansa ja puheensa talletettiin varsin tarkkaan.  Hoosean 

perhe-elämä oli profeetallinen ”ajan merkki ajoiltansa”.  Hänen 

oli solmittava avioliitto haureellisen Goomerin kanssa.  Vaimo ei 

välttämättä ollut portto vaan paremminkin tyypillinen aikansa 

löyhätapainen nainen.  Poika ”Jumala hajottaa” (”Jisreel”) 

tytär Loo-Ruhama (”Ei armahdettu”) ja poika ”Loo-Ammi” 

(”Ei minun kansani”) julistivat nimillään Jumalan tuomioita 

uskottomalle kansalle.  Tulee päivä, että Goomer puhuttelee 

uskollisuudella ja rakkaudella miestänsä, joka kihlaa hänet 

ikiajoiksi.  Israel on Loo-Ruhama, joka armahdetaan ja Loo-

Ammi, josta tuleekin ”minun kansani”, kansa joka tunnustaa:  

”Minun Jumalani”.  ”Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa 

Herran tykö!” (14:3), ei ulkonaisia uhreja vaan Jumalan sanat 

parannuksessa ja uskossa tuodaan ihmisissä Jumalalle, sanat, 

jotka hän on puhunut kansalleen.  Hoosean hauta on Safedissa.      







Miika - 750 - 710 

Miika (”Kuka on niin kuin Herra”) oli Hoosean, Aamoksen ja 

Jesajan aikalainen, joka saarnasi Jerusalemille.  Hän ennusti 

kaupungin hävitystä 150 vuotta ennen kuin se tapahtui.  Hän 

profetoi myös Jerusalemin suuremmasta kunniasta, kun Herra 

sitä kerran armahtaa.  Hoosea profetoi Beetlehemistä Messiaan 

synnyinpaikkana.  Profeetan elämässä oli tapahtunut vakava 

lankeemus, josta noustessaan hän oli nöyrästi valmis kestämään 

Jumalan vihan kuumuutta elämässään (7:7 – 10). 

Miikan tuomiosaarna on kohtikäyvää, konkreettista ja upean. 

runollista  Hänellä kuten muillakin Israelin ja Juudan 

kirjaprofeetoilla oli yhtenä tyylikeinona pureva iva, joka 

paljastaa kohteensa tyhmyyden sekä ihmisten synnillisen 

mielettömyyden kaikessa alastomuudessaan. 



Naahum – 700/600 vaihde e.Kr. 

Elkosilaisen Naahumin (”Lohdutus”) kotipaikaksi on tarjolla 

Galilean Elkosh tai Mesopotamian Alkosh.  Irakin Alkoshissa on 

synagoogan yhteydessä Naahumin hauta, mutta profeetan 

oletettuja hautapaikkoja on muuallakin.  Kapernaum voisi 

myös tulla kysymykseen, koska se hepreaksi voi tarkoittaa 

”Naahumin kylää”.  

Naahumin profetioiden kohteena oli Uus-Assyrian pääkaupungin 

Niiniven tuho.  Profeetta Nooan päivät olivat jo takanapäin.  

Assur oli sotainen ja armoton valtakunta.  Profetia on yksi 

kiihkeä, taidokas runo tulevasta Niiniven tuhosta.  Assurin tuho 

ja Niiniven hävitys toteutui 612 e.Kr.  Naahumin runollinen 

profetia voi tuoda mieleen Hitlerin Berliinin viimeiset päivät 

keväällä 1945.  Kaamea suurvalta kukistui toisten julmien ja 

verenhimoisten työnä.  Sen oli yksi ja toinen nähnyt ja 

ennustanut.    





Habakuk – 600 luku e.Kr. 

     Profeetta Habakukista tiedetään varmaa historiaa vain vähän.  

Hänen kirjallinen profetiansa osoittaa aikaan ennen Baabelin 

pakkosiirtolaisuutta 600-luvulle e.Kr. lähelle profeetta Jeremiaa.  

Nimi ”Habakuk” tarkoittaa ”sulkea syliinsä”.  Tästä syystä 

juutalainen tradition yhdistää hänet profeetta Elisan kuolleista 

herättämään suunemilaisen naiseen poikaan (”2 Kun. 4:34).  

Varmempaa kuitenkin on se, että hän on kuulunut leeviläisiin 

sukuihin  ja saattoi osallistua temppelin jumalanpalveluksen 

lauluihin.   Habakuk ennusti nousevan suurvallan Uus-

Babylonian tuhoa.  ”Näky odottaa vielä aikaansa, mutta se 

rientää määränsä päähän” (Hab. 2:3).  Hän on siis toiminut 

ennen Karkemiin taistelua v- 60 5, missä kaldealaiset voittivat  

Egyptin ja Assurin liittokunnan (Jer. 46:3 – 12; 2 Aikak. 35:20 – 

24).  Sitä ennen faarao Neko II oli voittanut ´kuningas Joosian 

Megiddossa.  Pian kaldealaiset olivat Jerusalemin kimpussa. 



  



Habakuk 2 

Kauaskantoinen, Paavaliin (Room. 1:17 ja Uskonpuhdistukseen on 

ollut profeetan sanan vaikutus:  ”Vanhurskas on elävä 

uskostansa” (Hab. 2:4).  Lutherille se avautui Rooman matkalla 

v. 1511, kun hän nousi Lateraanin portaita lukien rukouksia 

syntiensä hyvittämiseksi.  Profeetta Habakukin sana muistui yli 

2000:n vuoden takaa mieleen ja alkoi ohjata munkkia Pyhän 

Raamatun tohtoriksi ja lopulta kuusi vuotta myöhemmin 

uskonpuhdistajaksi.   

Pahan ajan jälkeen tulee aika, jolloin ”maan on oleva täynnä 

Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren” 

(Hab. 2:14).  On vain odotettava kärsivällisesti Herran omaa 

aikaa sanan täyttymiselle.  Sitä ennen pakanakansat kokevat 

Jumalan hirmuisen tuomion (Hab. 3).  Habakukin virsi seuraa 

psalmeja ja niiden esitystapaa:  ”Veisuunjohtajalle; minun 

kielisoittimillani”. 

 



Sefanja – 620 luku e.Kr. 
Sefanja (”salattu/pimeyden Herra”), Jeremian vanhempi 

aikalainen on vaikuttanut Juudassa vuosina 640 – 610 e.Kr.  
Hän kuului ylimyssukuun Kuusin poikana kuningas Hiskian 
lapsenlapsen lapsena. 

1 – 2:3   Juudan ja Jerusalemin tuomio; 2:4 – 15 Filistean, 
Mooabin, Ammonin ja Assurin tuomio; 3:1 – 8  Jerusalemin 
tuomio; 3:9 – 13 tuomion vaikutus; 3:14 – 20 Jerusalemin 
jälleen rakennus, Jumala on läsnä kaupungissaan. 

Sef. 1:18 ”Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa 
Herran vihan päivänä” vrt. Vähä Katekismus Lunastuksesta:  
”Ei kullalla ja hopealla vaan pyhällä kalliilla verellään ja 
viattomalla piinallaan ja kuolemallaan …”  Jerusalemin 
pelastuksen päivänä Jumala on omiensa keskellä:  ”Herra 
Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa.  Hän on 
ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee” 
3:17. 



Haggai – 519 e.Kr. 
Nimi merkitsee ”minun lepopäiväni”.  Haggai aloitti virkansa 16 vuotta 

Baabelista paluun jälkeen n. 520 e.Kr.  ensimmäisenä 
maanpakolaisuuden jälkeisistä kolmesta profeetasta (”Sakarja, 
Malakia”) Sakarjan aikalaisena.   

Haggai ja Sakarja kehottivat viemään Jerusalemin temppelin 
jälleenrakentamisen päätökseen.  Työ oli pysähtynyt moniin 
samarialaisten juoniin. Jumalan antamat tehtävät, suuret ja pienet, 
ovat niin vaikeat ja pelottavat, että ne tarvitsevat rukouksen kanssa 
paljon Jumalan sanan neuvoa ja kehotusta. Haggain profetiat ovat 

myös koko ajan eskatologisia:  ”Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan 
taivaat ja maan, meren ja kuivan.  Ja minä liikutan kaikki 
pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja 
minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. 
Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän 
temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, 
sanoo Herra Sebaot” (2:6 – 9).  Toisen temppelin kunniaksi tuli 
itse Jumalan Poika ajan täyttyessä. 

       



Sakarja – 519 e.Kr. 

Barakjan pojanpojan, Iddon pojan nimi Sakaria merkitsee ”Herra 

on muistanut”.  Hän aloitti profetoimisen Dareioksen toisena 

hallitusvuotena, 16 vuotta Baabelista paluun jälkeen v. 520 e.Kr.  

Esran kirja kertoo, että hän oli Haggain aikalainen (Esra 5:1).   

Samanniminen profeetta oli toiminut ennen Baabelin vankeutta 

ja kärsinyt marttyyrin kuoleman kuningas Jooan käskystä (2 

Aik. 24:20).  Myöhemmän Sakarja-profeetan mainitsi Jeesus 

esimerkkinä, että Raamatun alusta loppuun – Aabelista 

Sakarjaan – Herran profeettoja on vainottu ja surmattu. 

Sakarja kehotti juutalaisia rakentamaan temppelin uudelleen: 

”Herra sanoo näin: Minä käännyn Jerusalemin puoleen 

armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, 

sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin 

ylitse”  (Sak. 1:16).     

 



Jerusalemin jälleenrakennus on ensimmäinen askel Jumalan tiellä 

kohti täyttymystä Kristuksessa ja pakanoiden autuutta.  Nämä 

lupaukset ilmoitetaan sanojen ja profeetan saamien näkyjen 

kautta.  Kristus ratsastaa aasilla Jerusalemiin (9:9), Pyhä Henki 

vuodatetaan Juudan kansan päälle (12:10 – 14), pyhä kaste 

annetaan syntiä ja saastaisuutta vastaan (13:1), Jerusalemin 

viimeinen hävitys ja Herran saapuminen: ”Herra on oleva 

koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja 

hänen nimensä yksi” (14:9).  Sakarjan kirja puhuu siis paljon 

Kristuksen armonvaltakunnasta yksityiskohtia myöten.  

Historian myllerrykset ja Jerusalemin sekä temppelin jälleen 

rakentaminen tasoittavat tien ajan täyttymiselle n. 500 vuotta 

myöhemmin Daavidin kaupungissa.  Sitä ennen Hesekielin 

ennustukset Tyyroa ja filistelaisia vastaan olivat toteutuneet 

Nebukadnessarissa jaAleksanteri Suuren (336 – 323 e.Kr.) 

sotaretkellä kohti Egyptiä (Hes. 26 -28).    





Malakia – 430 – 420 e.Kr. 

Malakia (”sanansaattaja”) on vaikuttanut 400 e.Kr. Jerusalemin ja 

sen temppelin jälleenrakentamista edistäen. Yhä lähestyvä 

Kristuksen aika läpäisee hänen kirjansa, kuten oli Sakariaan 

laita.  Se alkaa Israelin syntien tuomiolla ja kehotuksilla 

katumaan.  Siitä ilmoitus laajene käsittämään kaikki kansat:  

”Sillä auringon noususta hamaan sen laskuun on minun nimeni 

oleva suuri pakanain seassa, ja joka paikassa uhrataan ja tuodaan 

minun nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri. Sillä minun nimeni 

on oleva suuri pakanain seassa, sanoo Herra Sebaot” ´(1:11). 

Malakia ennusti Eliaan tulon Johannes Kastajassa ennen kuin 

Herra itse ”Liiton enkelinä” ilmestyy temppeliin (3:1; 4:5 - 6).  

Kaikki tämä täyttyi kirjaimellisesti, kun Jeesus-lapsi tuotiin 

temppeliin Simeonin ja Hannan riemuksi (Luuk. 2:25 – 32). 
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