
6  Profetia Vanhassa Testamentissa 

1.  Sanoja ”profeetta” ja ”profeetallisuus” käytetään yleisesti 

kaukonäköisistä henkilöistä, jotka näkevät aikalaisiaan 

pidemmälle ja syvemmälle.  Kaukonäköinen ihminen toimii 

hyvän ymmärryksensä ja päättelykykynsä varassa olematta 

profeetta Raamatun merkityksessä.   Oikean profeetan kaikki 

julistus ja toiminta on saatu yksin Raamatun Jumalalta.  

Kaukonäköisyys on luonnonlahja, profeetallisuus armolahja. 

2.  Profeetta syntyy vain Jumalan aloitteesta ja kutsusta.  

Mooses haki appensa lampaita Hoorebin luona.  Herra oli siellä 

hänen tietämättään odottamassa palavassa pensaassa (2 Moos. 

3:1 – 6).  Pakanallisessa shamanismissa ja monissa muissa 

uskonnoissa tietäjä tekee aloitteen hakien yhteyttä henkiin ja 

jumaluuteen tietyin menetelmin: uhrirituaalit, etsiytymällä 

transsitilaan musiikilla, huumeilla jne. muuttuneen tietoisuuden 

saavuttamiseksi ikäänkuin sellainen tila veisi lähelle Jumalaa.   
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Tällaisia ilmiöitä pakanuus on täynnä:  Delfoin oraakkeli, Siperian 

shamaanit, Lapin noidat, Länsi-Afrikan, Karibian sekä 

Brasilian woodoo-menot.  Niissä ihminen eri tavoin pyrkii 

saamaan yhteyden henkien maailmaan hakeutumalla 

muuttuneen tietoisuuden tilaan.   

VT:n profeettojen kohdalla tapahtui päinvastoin:  Herra etsi 

profeetat sanallaan keskellä muuttumatonta todellisuutta.  Sana 

aukaisi profeetoille Jumalan todellisuutta irtoamatta sanasta. 

Sana ei ollut vain ensi askel vaan se pysyi profetian sydämessä.  

Jesaja, Hesekiel ja Daniel näkivät Jumala-näyn kuitenkin vailla 

otetta majesteettiin.  Ei ole ollut mitään menetelmää saada 

otetta Jumalasta, jonka suuruus ja kirkkaus jättivät profeetan 

pyhän pelon valtaan: ”voi minua, minä hukun …” (Jes. 6:5); 

”kun minä sen näin (Herran kirkkauden), lankesin minä 

kasvoilleni” Hes. 1:28).      
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”Ja kun minä näin tämän suuren näyn, meni minulta kaikki voima; 

minun verevä muotoni muuttui kaamean näköiseksi, eikä minussa 

ollut voimaa mihinkään. Ja minä kuulin hänen sanainsa äänen; 

ja kuullessani hänen sanainsa äänen minä vaivuin horroksiin 

kasvoilleni, kasvot maata vasten”  (Dan. 10:8 – 9). 

Aamos näki Herran eri tavalla (Aam. 7:7 – 8): 1.  Herra seisoi 

muurilla kädessänsä luotilanka.  2.  Herra: ”Mitä sinä näet?”.  

Vastaus on yllättävä:  ”Luotilangan”.  3.  Luotilankanäky 

muuttui sanaksi: ”Herra sanoi minulle: Katso, minä olen 

laskenut luotilangan kansani Israelin keskelle. Minä en 

enää mene säästäen sen ohitse”.  Profeetta siis ”näki 

Herran” tunkeutumatta ”Jumalan olemukseen”, koska 

hänen näkynsä tarkentui luotilangaksi, ja tämä näky 

luotilangasta muuttui sanaksi.  Sana talletti ja välitti 

nähdyn ja koetun eteenpäin vuosituhansien taakse.  
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Profeetta joutuu siis itse etsimättään tilaan, jossa Jumalan sana 

ottaa hänet valtaansa. Profetiassa ajankohtaistuu ”tässä ja nyt” 

ja aivan tietylle joukolle se, mikä on Jumalan luona aina totta 

menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.  Profetia on 

siis laajempaa ja syvempää kuin pelkkä tulevan ennustaminen.  

Taaksepäin katsovassa profetiassa Jumalan sana aukaisee 

menneisyyden tai jotakin siitä.  VT:n aikana rehottivat erilaiset 

maailman syntyä selittävät myytit, joiden sisältöä toistettiin 

pakanallisissa kulteissa.  Jumalmaailman seksuaalisuus oli 

niissä keskeisessä asemassa, esimerkkinä miespuolinen Baal ja 

naispuolinen Ishtar.  Pakanakulteissa jäljiteltiin eri tavoin ja eri 

mitassa jumalten uskottua seksuaalisuutta luonnon ja ihmisten 

hedelmällisyyden ylläpitämiseksi.  Hindulaisuudessa maailman 

synty tapahtui äitijumalan synnyttäessä toiset jumaluudet.   
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VT:n 1. luvun luomiskertomus on kaiken sellaisen vastakohta:  

”Alussa loi Jumala taivaan ja maan.”  Jumala, taivaan kuningas 

on luomansa seksuaalisuuden yläpuolella, koska hän ei ole luotu 

olento.  Hänen lähelläänkään ei ole mitään taivaan kuningatarta 

”Aseraa”.  Teonsana ”bara” on VT:ssa varattu vain Jumalan 

luomistöille.  Tutkiessamme VT:n luomiskertomuksia on 

muistettava, että luomisen tapahtuessa ei ollut ulkopuolisia 

tarkkailijoita.  Olemme saaneet tietomme taaksepäin katsovan 

profetian ilmoituksena paljon myöhemmin.  Siksi tietomme 

luomisesta eivät ole televisiodokumenttia vaan ilmoituksen 

välineen, profeetallisen sanan, antamaa teologiaa. Tämän eron 

voimme lukea havainnollisesti Tuomarien kirjasta, jossa voitto 

Siiserasta kuvataan ensin historialliselta puoleltaan (Tuom. 4), 

sitten teologiselta puolelta Jumalan sotana kansansa vihollista 

vastaan Deboran voittolaulussa (Tuom. 5).     
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Taaksepäin katsovassa profetiassa voi olla mukana myös vanhaa, 

perittyä tietoa ihmiskunnan alkuhistoriasta.  Sellaista tietoa voi 

havaita 1. Moos:n 2. luvussa:  ”Tämä on kertomus taivaan ja 

maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan kun Herra 

Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon 

pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa 

kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa 

maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan 

sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan” (1 Moos. 

2:4 – 6). Genesis tietää ”Jumalan poikien” ja ihmisten 

tyttärien epäpyhät liitot, joista syntyivät muinaisajan 

jättiläissankarit (1 Moos. 6:4).  Tuo ”muinaisaika” oli 

kaukana menneissä ikiajoissa.  
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Oman ajan profetia on tärkeä lahja.  Usein sanotaan, että 
erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa.  Todella 
vaikeaa on kuitenkin oman ajan ymmärtäminen.  Merenkulussa 
hienoista navigointivälineistä ei ole apua, jos ei tunne omaa 
sijaintiaan merikortilla. Kun Kristus auttaa seurakuntaansa, 
hän antaa ajankohtaisen profetian lahjan avaaman uskovien 
silmät sille, mitä aikaa eletään, mistä synneistä on tehtävä 
parannus.   Ajankohtainen profetia lukee ajan merkeistä 
Jumalan Hengessä, mitä on tulossa auttaakseen kristillistä 
seurakuntaa.  Ajankohtainen profetia oli Naatanin puhe 
kuningas Daavidille:  ”Sinä olet se mies!” (2 Sam. 12:1 – 12) 

Tällä hetkellä me Suomessa tarvitsemme erityisessä määrin oman 
ajan profeetallista henkeä välttääksemme luopumukseen ja 
kaikkeen syntiin tottumisen ja lihallisen kiukun.  Kuka ja missä 
olisi oikea profeetta valaisemaan, miten meidän tulisi suhtautua 
ajan muoti-ilmiöihin ja niitä seuraaviin kirkkoihin.   
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Kolmas laji on  tulevaisuudesta puhuva profetia.  Israelin vaiheissa 

Jumala neuvoi kansaansa ja sen johtajia profeettojensa sanalla.  

Varhaisen kirkon historiassa toistui samanlainen johdatus 

seurakuntaprofeettojen puheiden kautta.  Suurilla profeetoilla 

”Herran sana” ulottui loppuun saakka, ylösnousemukseen sekä 

uusiin taivaisiin ja uuteen maahan.  Kristillinen profetia asettui 

samalla uralle.  Ilmestyskirja esittää lukuisin VT:n lainauksin, 

että vanhan Israelin profetia jatkuu ja täyttyy kristikunnassa.  

Suurin vielä täyttymätön profetia on Antikristuksen tulo, valta 

ja tuho (esim. 2 Tess. 2, Ilmestyskirjan lisäksi).   

Kuvatulla tavalla Israelin ja myöhemmin kristillisen kirkon 

profetia kykeni Jumalan sanalla näkemään maailmaan alkuun, 

jolloin yhtään ihmistä ei ollut paikalla sekä nykyhetken kautta 

loppuun, jonne kukaan ei ole vielä ehtinyt. 
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Eräs profeetoille ominainen piirre oli vertauskuvallisten tekojen 
käyttö sanomaa vahvistamassa ja kaivertamassa sitä paikalla 

olijoiden mieleen:  nimet, kuten Jesajan ja Hoosean lapset:  Niin 
Herra sanoi minulle: "Pane hänelle nimeksi Maher-Saalal 
Haas-Bas. (”saalis rientää, ryöstö joutuu”) Sillä ennenkuin 
poika oppii sanomaan: 'isä' ja 'äiti', viedään Damaskoon 
tavarat ja Samarian saalis Assurin kuninkaan eteen” (Jes. 
8:3 – 4).  Hesekiel makasi maassa kuvaten Jerusalemin 
piiritystä.  Surumerkkien kieltäminen vaimon kuoleman 
jälkeen: ei saa surra Jerusalemin ja temppelin hävitystä 
(Hes. 24:15 – 27).  Jeremia rikkoi saviruukun Ben-
Hinnomin laaksossa:  ”Särje ruukku niiden miesten 
nähden, jotka ovat tulleet sinun kanssasi.  Ja sano heille: 
Näin sanoo Herra Sebaot: Niin minä särjen tämän kansan ja 
tämän kaupungin, kuin särjetään savenvalajan astia, ettei 
sitä enää eheäksi saa” (Jer. 19:10 – 11). 
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Jumalan antamaa profetiaa seurasivat aina väärät profeetat kuten 

Elian, Miika Jimlan poika (1 Kun. 22), Jeremia ja Hesekiel.   

Mooses antoi laissaan määräyksiä väärien profeettojen 

kuolemantuomiosta (5 Moos. 13:1 – 5).Väärät profeetat voittivat 

lukumääränsä puolesta oikeat Herran profeetat.  Väärät 

profeetat saivat suosiota, koska he saarnasivat ihmisten mielen 

mukaan. ”Silloin astui esille Sidkia, Kenaanan poika, löi 

Miikaa poskelle ja sanoi: "Mitä tietä Herran henki on 

poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi?” Miika 

vastasi: "Sen saat nähdä sinä päivänä, jona kuljet huoneesta 

huoneeseen piiloutuaksesi” (1 Kun. 22:24 – 25).  Sidkia oli 

ollut hengen täyttämä mutta ei Herran hengen.  Valheen 

hengen inspiroimana hän saarnasi valhetta Aahabin 

turmioksi Gileadin Raamotissa (1 Kun. 22:20 – 23).     
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Israelin profetismi syntyi erämaassa.  Tosin sielläkin epäjumalat 

jatkuvasti langettivat valitus kansan.  Siksi Israelin 40:n vuoden 

korpivaelluksen aika oli Jumalan kärsimyshistoriaa: ”Kaikissa 

heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa 

enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti 

heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä.  Mutta he 

niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä; ja niin 

hän muuttui heidän viholliseksensa, hän itse soti heitä vastaan” (Jes. 

63:9 – 10).  Kun Israel asettui Luvattuun maahan, se kohtasi siellä 

pakanallisen maanviljelyskulttuurin ja hedelmällisyyskulttien jumalat.  

Se oli edistystä verrattuna Mooseksen ja korpivaelluksen karuun 

historiaan.  Profeetat kutsuivat kansaa palaamaan pakanoiden 

kulttuurin luulotellusta edistyksestä Israelin Jumalan lakiin.  Tällainen 

liike taaksepäin oli ainoa tie tulevaisuuteen:  ”Minä annan teille 

tulevaisuuden ja toivon”  (Jer. 29:11). 
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Jeesus liittyi täysillä VT:n tooran ja profeettojen linjaan, ei uutena 

profeettana vaan lain ja profeettojen täyttäjänä.  Mooseksen 

laki ja oikeat profeetat osoittivat häneen ja kumarsivat häntä.  

Jeesuksen kirkastuminen Taaborilla yhdessä Mooseksen ja 

Eliaan kanssa  sinetöi tämän apostolien sisäpiirin silmien edessä. 

UT:n ja varhaisen kirkon piirissä profetismi jatkui tukena ja 

apuna esimerkkeinä Juudas ja Siilas (Apt. 15:32), Agabus (Apt.  

21:10), evankelista Filippuksen neljä tytärtä (Apt. 21:9) sekä 

jumalanpalvelusprofetiat (Room. 12:6, 1 Kor. 11:4 – 5, 1 Kor. 

14.)   Eusebioksen kirkkohistoria 400 – luvulta kertoo, miten 

profeetat auttoivat seurakuntia varhaisessa kirkossa.  Toisin 

kuin islamissa, kristillistä kirkkoa eivät hallinneet profeetat 

vaan Jeesuksen valitsemien apostolien seuraajat apostolisessa 

virassa apostolisella sanalla.  Johanneksen Ilmestys on kirkon 

apostolisuuden ja profeetallisuuden valtava yhteissuoritus.        


