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Koko Raamattu on Jeesuksen puhetta.

Hän on Sana (Joh. 1: 1). Jeesus on Pyhän Hengen kautta inspiroinut jokaista kirjoittajaa 

puhumaan ja kirjoittamaan sen, mitä on kirjoitettu Jumalan rakkauskirjeeseen ihmiskunnalle.

Kuitenkin sanat, jotka Herra Jeesus puhui suoraan ollessaan täällä maan päällä, tunkeutuvat vielä 

syvemmälle hengelliseen sydämeemme. Näin on ainakin minulle erityisesti silloin, kun Hän puhuu 

profetioista, jotka täyttyvät, kun Hänen paluunsa aika lähestyy.

Kun tarkastelemme Kristuksen Öljymäen puhetta, joka on esitetty Matteuksen, Markuksen ja 

Luukkaan evankeliumeissa, niin uskon, että kaikki, mitä hänen sanoihinsa sisältyy, tulee 

ilmiömäisesti esille seuraavassa:

“Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 

vapautuksenne on lähellä" (Luukas 21: 28).

Useimmiten seminaarit ovat sitä mieltä, että Öljymäen puhe on tarkoitettu lähes yksinomaan 

Israelin huoneelle - juutalaisille. Sillä ei sanota olevan mitään tekemistä meidän aikaamme 

koskevan profetian kanssa, joka johtaa Tempaukseen. Itse asiassa seminaarien akateemisissa 

piirissä olevat yleensä suhtautuvat pilkallisesti (pooh-pooh) ajatukseen, että Jeesuksen Öljymäen 

puheessa olisi kyse Tempauksesta.

Dave Hunt, yksi suurista profetian opettajista, jonka muistan elävästi, puhui aiheesta Öljymäen 

puhe ja seurakunnan Tempaus.

Se oli vuonna 1998 varhain eräänä aamuna Dallas'in jokavuotisessa Pre-Trib-kokouksessa. Dave 

sai aiheen: Is the Rapture in the Olivet Discourse? (Onko Tempaus Öljymäen puheessa?)

Tiedän hänen esityksensä otsikon ja tarkat sanat, en siksi, että olin paikalla sinä aamuna (olin), 

vaan siksi, että minulla on luennon koko äänite ja transkriptio.
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Dave sanoi: "No niin, haluaisin puhua aiheesta 'pre-Trib -Tempaus Öljymäen puheessa'. En oikein 

pystynyt käsittelemään tuota kysymystä. En pystynyt perustelemaan, miksi pitäisi ylipäätään olla 

mitään kysymystä ... miksi pre-Trib -tempaus, tai tempaus, tai seurakunta, tai jokin muu asia oli 

Öljymäen puheessa."  

Dave jatkoi sitten esittämällä niin hyvin, kuin kukaan koskaan on tehnyt, että Tempaus on 

todellakin mainittu Öljymäen puheessa. 

Voin vain sanoa "Aamen!" sinä aamuna. Ja sanon "Aamen!" vielä tänäänkin. Ymmärrykseni 

mukaan ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Jeesus olisi ajatellut Tempausta ja seurakuntaa tuona 

päivänä Öljymäellä, kun hän käsitteli aikakauden loppua ja paluutaan kirkkauden pilvissä noin 

seitsemän vuotta myöhemmin.

Kun Jeesus kehotti meitä (uskovia) "katsomaan ylöspäin" ja "nostamaan päämme", kun näemme 

"kaiken tämän", sillä "lunastuksemme on lähellä", Hän puhui tempauksesta. "Kaikki nämä asiat" 

ovat siis ilmeisesti näkyvissä - eli ne ovat alkaneet toteutua - jossakin tulevassa ajassa. On myös 

ilmeistä, että tuona tulevana aikana elossa oleville annetaan kyky tunnistaa apokalyptiset merkit, 

kun ne alkavat näkyä.

Niille, jotka katsovat näiden omituisten aikojen pintaan kiehuvia asioita ja tapahtumia, on enemmän

kuin ilmeistä, että "kaikki nämä asiat", joista Jeesus puhui, ovat tulossa esiin todella syvällisellä 

tavalla.

Niin sanottu kahden valtion ratkaisu osana yhä enemmän vaadittua rauhanprosessin ydintä vastaa

suoraan jakeessa Joel 3:2 annettua ennakkovaroitusta. Juuri tällainen Jumalan valitseman maan 

jakaminen saa hänet vihassaan tuomaan kaikki kansat Megiddon tappokentille. Me seuraamme 

päivittäin, jopa tunneittain, kun Israelia painostetaan antamaan periksi ja luovuttamaan maata 

rauhaa vastaan.

Israelin johdolla ei ole valtuuksia mukautua Jumalan vastaisen diplomatian maailmaan. Maa, jolla 

nykyinen Israel istuu - ja paljon, paljon muuta ympäröivää maata - on yksin Jumalan omaisuutta, 

jonka kanssa hän voi tehdä, niinkuin Hän päättää. Ja Hän päättää, että sitä ei jaeta - ei ilman 

vakavimpia seurauksia, mitä taivaallinen tuomio on koskaan määrännyt.

Kuitenkin Israelin väliaikainen pääministeri Yair Lapid ilmoitti 22. syyskuuta 2022 YK:n 

yleiskokoukselle kannattavansa kahden valtion ratkaisua. Tämä on kolkko kehitys jakeen Joel 3:2 

toteutumisen kannalta. Se näyttää avaukselta, joka lopulta tuo Antikristuksen liiton vahvistamisen  

(Daniel 9: 26-27).

Ja osana tuota petohallintoa, jonka näemme kehittyvän, "kaikki nämä asiat" etenevät 

hämmästyttävällä nopeudella.

Klaus Schwab'in johtaman Maailman Talousfoorumin ja koko globalisti-eliitin salaliiton hyökkäys 

maailman väestön saattamiseksi heidän despoottisen peukalonsa alle on suorastaan 



hämmästyttävä. Schwab'in oikean käden, Yuval Noah Harari'n vapaasti suoltamat sanat pilkkaavat

itse Jeesuksen Kristuksen nimeä hänen julistaessaan, että Jumalaa ei ole olemassa ja että 

ihminen on itse jumalansa luoja. Hän julistaa, että tietokone ja kaikki muu ihmiskunnan luovista 

aivoista peräisin oleva teknologia sulautetaan pian yhteen keinoälyn kanssa - ja kaikki se, mitä 

kehitetään, tekee kaikista jumaluuksista myyttejä ja legendoja.

"Kaikista näistä asioista" kumpuaa vaadittu uusi taloudellinen järjestys, joka perustuu ties mihin. 

Varmasti siihen liittyy - kuten Harari ja muut julistavat - ihmisen genetiikan solurakenteen 

sulautuminen biotekniikan nanoelementteihin niin, että saadaan aikaan Ilm. 13:16-18 mukainen 

täydellinen valvontajärjestelmä – 666 merkki- ja numerointijärjestelmä.

Emme mene toistaiseksi niihin asioihin, jotka koskevat Venäjää ja Israelin pohjoispuolella 

sijaitsevien kansallisvaltioiden koalitiota, joka on muotoutumassa toteuttamaan Hesekielin Goog-

Maagog-hyökkäyksen.

"Kaikissa näissä asioissa", jotka tulvivat elämäämme juuri tällä hetkellä, on keskipisteenä se lähes 

käsittämätön pahuus ja jumalattomuus, jota Mooseksen kirjan 6. luvun kertomus ihmisistä ennen 

vedenpaisumusta osoittaa. Se turmelus, jota Saatana ja hänen kätyrinsä avoimesti yrittävät DNA:n

lääkemanipuloinnin ja transhumaanin, sukupuolenmuuttamishulluuden kautta, ei voi tuoda pre-

Trib-näkemystä kannattavalle profetian tarkkailijalle mitään muuta loppupäätelmää. 

Jeesus puhui meidän ajallemme tätä historian hetkeä varten.

Nyt tietoisuuteemme on tullut myöhään uutisoitu asia. Vaikka siihen kuuluvat asiat kuulostaisivat 

normaaliaikana salaliitolta, meidän ei pitäisi sulkea mitään pois näissä Yhdysvaltain historian 

kriittisimmissä vaaleissa. Pahan voimat kohtaavat Jumalan voiman suoraan lähes kaikilla tasoilla 

tällä ratkaisevalla hetkellä.

Lähteet, joilla on uskottavuutta useiden tiedusteluyhteisön jäsenten (entisten ja jopa nykyisten 

Yhdysvaltain hallituksen virkamiesten) ajattelussa, uskovat, että on olemassa todisteita, jotka 

viittaavat siihen, että entinen presidentti Donald Trump saatetaan pidättää juuri ennen 8. 

marraskuuta pidettäviä välivaaleja. – Siten nämä vaalit eivät toteudu. Sellainen olisi lopullinen 

lokakuun yllätys, kuten perinteinen poliittinen pahuus sen llmaisee. Varmasti meidän täytyy rukoilla,

ettei tämän anneta tapahtua.

Todella perimmäinen yllätys on tietenkin se, kun Kristus kutsuu morsiamensa, seurakunnan, pois 

tältä tuomioon sidotulta planeetalta.

Siksi on aika, kuin ei koskaan ennen, "katsoa ylöspäin" - koska kaikki nämä asiat ovat suoraan 

kasvojemme edessä. Lunastuksemme lähestyy!
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