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Öljymäen profetia, joka tunnetaan myös Öljymäen puheena (discourse), kohoaa Raamatussa 
korkealle tärkeimpänä profetiana, mitä koskaan on annettu. Se on viides puhe Matteuksen 
kunniakkaassa evankeliumissa ja liittyy läheisesti HERRAN paluuseen. Tämä Öljymäen profetia 
pohdiskelee syvällisesti Messiaan tulemusta ja ansiokkaasti kannustaa tämän päivän seurakuntaa 
suurempaan tarpeeseen olla valmiina. Tämä keskeisin puhe esittää arvostelukykyisesti pääsyn 
Jumalanikuiseen valtakuntaan kaiken hurskaan ja viisaan tempaukseen valmistautumisen 
huippukohtana. Tilannekuvassa se kaikki alkoi eräänä maallisena päivänä, kun HERRA Jeesus 
käveli pois Jerusalemin temppeliltä kohti Öljymäkeä. Se oli tavanomaista rutiinia HERRALLE 
ihmisiä palveltuaan vetäytyä aina kansanjoukosta Öljymäelle. Ja niinpä sellaisessa tilanteessa 
Hänen opetuslapsensa tulivat Hänen luokseen kiinnittämään Hänen huomiotaan HERRAN 
Temppelin kaunistuksiin jaarkkitehtoniseen tyylikkyyteen. Heidän tyrmistyksekseen HERRA 
kuitenkin vastasi sanomalla, että tulisi aika, jolloin kaikki Temppelin rakennukset 
hajotettaisiineikä kiveäkään jäisi kääntämättä. Siitä versoi koko maailmankaikkeuden tärkein 
profetia.

Johdanto
Liiton Jumala
Ihmisen ja Jumalan välinen liitto on aina kirjattu Pyhään kääröksi kutsuttuun 
asiakirjaan. Kuitenkin, ennenkuin tutkimme Jumalan käärön luonnetta, on 
ehdottoman tärkeää tutkia tätä JEHOVAN uskollisinta luonnetta liiton Jumalana. Aina 
kun HERRA Jumala Kaikkivaltias lähettää Lähettilään, Hän on joka kerran 
ilmoittanut Itsensä tämän Lähettilään sanomassa. Kaikkien lähettämiensä 
Sanansaattajien kohdalla JEHOVA Jumala on aina ilmoittanut oman luontonsa 
sellaisten Sanansaattajien ja heidän tuomiensa sanomien kautta. Avain Jumalan 
ilmoituksissa on ollut Hänen pyhä luonteensa liittyneenä siihen uskollisuuteen, jolla 
Hän kunnioittaa liittoaan ihmisen kanssa. 
Monesti Jumala Kaikkivaltias on julistanut itseään liiton Jumalana ja siten 
ilmoittanut rakkautensa ja suosionsa ihmiskunnalle. Aivan luomisesta saakka, kun 
HERRA vahvisti ympärileikkauksen liiton Aabrahamin kanssa, Hän vannoi 
vahvistavansa liittonsa iankaikkisena liittona Itsensä ja ihmisen ja ihmisen jälkeläisten 
välillä tuleville sukupolville. Tuossa liittosuhteen julistuksessa JEHOVA vannoi 
olevansa heidän Jumalansa ja heidän jälkeläistensä Jumala (1.Moos. 17:7). Tämä 
osoittaa selvästi, että Jumalan sitoutuminen liittoonsa on aina iankaikkinen. 
Osoittaakseen ikuista sitoutumistaan valaansa Jumalanliiton lupauksen sydäntä on 
toistettu uudelleen ja uudelleen useissa kohdissa. Tämä on JEHOVAN lupaus olla 
kansansa Suojelija ja se, joka pitää huolen heidän hyvinvoinnistaan, johon 
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sisältyy takuu heidän tulevaisuudestaan. On uskomatonta, että monta kertaa ihmisen 
usko horjuu ja silti JEHOVA armollisesti vahvistaa lupauksensa liiton 
valalla. Arkkityypillinen julistus liittosuhteesta, jota HERRA Jumala on aina 
soveltanut, koskettaa ihmisen sydäntä. 
Monissa sellaisissa lupauksissa HERRA on vannonut, että antaisi 
kansalleen sydämen tuntea Hänet, että Hän on HERRA. Ja Hän on vannonut, että 
sitten he olisivat Hänen kansansa ja Hän heidän Jumalansa prosessissa, kun palaavat 
Hänen tykönsä koko sydämestään; selvä osoitus, että liitto Jumalan kanssa käsittää 
ihmisen sydämen. Aivan kuten hyvien viikunain omistajan 
pitäisi suojella ja säilyttää niitä, niin on seurakunnalla, joka on valmis muuttamaan 
tapansa, saatavana Jumalan suojelus tällä hetkellä. Terveliitto HERRAN kanssa on 
aina perustunut ihmisen vihkiytymiselle Hänen päämäärilleen. Näemme, että yhdessä 
sellaisessa tapauksessa HERRA julistaa, että Hän vihkisi Ilmestysmajan,  alttarin ja 
vihkisi Aaronin ja hänen poikansa palvelemaan Häntä pappeina.
 Tuon puhdistamisen seurauksena HERRA vannoi Itselleen, että asuisi israelilaisten keskuudessa 
ja olisi heidän Jumalansa ja että he tietäisivät, että Hän on HERRA heidän Jumalansa, joka toi 
heidät ulos Egyptistä, niin että hän voi asua heidän keskuudessaan. Herra päättää sanomalla: 
”Minä olen HERRA heidän Jumalansa.” Jumalan ja ihmisen välisten liittojenpuitteissa Hän 
ilmoittaa itsensä kansalleen yhtä ja ainoaa päämäärää varten, että he voivat palvoa Häntä. Tästä 
päätellen siis todellinen liiton vahvistaja Jumalan kanssa näyttää olevan Hänen palvomisensa. 
Kun HERRA sanoo, että Hän olisi heidän Jumalansa, se yleensä ilmoittaa jumalallisen lupauksen 
olemuksen Hänenliitossaan kansansa kanssa. Ja jotta Hänen liittonsa jumalallinen luonne 
jatkuisi, täytyy olla palvontaa. Nykypäivän seurakunta voi olla etuasemassa oppimaan paljon 
JEHOVASTA liiton Jumalana tutkimalla Hänen liittosuhdettaan Israelin kanssa 
erämaakokemuksen aikana.
Kolmannessa Mooseksenkirjassa HERRA kaunopuheisesti ja mitä toistavammin 
nostaa pyhyyden lippua siinä määrin, että sana pyhä esiintyy tuossa kirjassa useammin, kuin 
missään muussa Raamatun kirjassa. Tämä oli harkittu yritys HERRALTA vetää Israel kestävään 
liittosuhteeseen kanssaan. Eräässä sellaisessa kohdassa HERRA julistaa: ”Minä olen HERRA, 
joka toin sinut ulos Egyptistä ollakseni sinun Jumalasi; siksi ole pyhä, koska minä olen pyhä.” 
Näemme tässä hyvin selvästi, että HERRA muistuttaa heitä liitosta, joka Hänellä oli Jaakobin 
kanssa poistaa Israel Egyptistä ja silti tuon liiton pohjavirrat ovat hyvin 
ankkuroituneet pyhyyteen. Israelin tuli siten olla täydellisesti vihitty ja erotettu HERRALLE ja 
Herra oli tarkoittanut sen pyhyyden ilmenemään jokaisella sen elämän alueella.

 Niin on, mitä tulee tämän päivän seurakuntaan, että johtuen siitä, kuka Jumala on ja mitä Hän on 
tehnyt tarjotakseen meille Jeesuksen Kristuksen Lunastajan ristillä, meidän täytyy omistautua 
täysin Hänelle ehdottomassapyhyydessä. Jumalan ehdoton moraalinen hyvyys on läsnäolo, joka 
on niin äärettömän puhdas, että se paljastaa ja tuomitsee kaikki moraaliset puutteet 
sydämessämme, mielessämme ja tekojemme puutteet (2.Moos. 6:7; 2.Moos. 29:45-46; 
3.Moos. 11:45; 3.Moos. 20-33; 3.Moos. 25:38; 3.Moos. 26:12; 3.Moos. 26:45; 
4.Moos. 15:41; 5.Moos. 29:13; Jer. 24:7; Hes. 24:30-31; Hes. 36:28 Hes. 37:27; Hos 
1:9-10; 2.Kor 6:16; Hepr. 8:10; Ilm. 21:3). Kaikissa näissä 
kohdissa uskollisuus ja vanhurskaus ovat suosion ja siunauksen liiton keskiössä 



antaen ymmärtää, että Jumala Kaikkivaltias kaipaa seurakuntaa, joka osoittaa 
suurempaa luotettavuuden ja pyhyyden tasoa Pyhän Hengen avustamana.

Raamatullinen käärö
Tuolla tavalla joka kerran, kun profeetta lähetettiin, HERRA aina viipyi hänen päällänsä 
kirjatakseen hänen kutsumuksensa näyt. Kirjoittaminen on siksi ollut hyvin keskeinen osa 
niiden Lähettiläiden kutsumusta ja virkaa, joihin JEHOVA luottaa. Luku- ja kirjoitustaito oli siis 
välttämättömyys HERRAN kirjoitusten edesauttamiseksi sellaisessa virassa. Niiden asiakirjojen 
joukossa, joita HERRA on käyttänyt, käärö on näytellyt merkittävintä osaa. Jotta voisi hyvin 
ymmärtääkäärön arvon, on hyvin tärkeää lyhyesti määritellä siinä olevan sanoman 
sisältö. Käärö itsessään on yksi sellainen asiakirja, joka on kattanut sekä vanhan että uuden 
testamentin dispensaation. Jumalan taivaassa olevan kirjakäärön ja siinä määrättyjen 
salaisuuksien paljastaminen vaatii, että tutkitaan senluonteisia kirjoituksia, joitakääröt ovat 
rutiininomaisesti sisältäneet. 
Raamatussa kääröt, joihin profeetat latasivat pyhimmät näkynsä, olivat pitkä kaista nahkaa tai 
papyrusta, jolle he kirjanoppineiden lailla kirjoittivat kolumneihin. Kirjallisuuden (literature) 
rakenne kääröllä oli hyvin systemaattinen ja järjestetty, koska se koostui kirjoittajan nimestä ja 
kirjoituksen päiväyksestä. Itse kirjoitukset kuitenkin tehtiin käyttäen mustekynää. Johtuen tuon 
ajan tekniikasta musteen valmistukseen yleensä sisältyi, että otettiinlampun nokea palavasta 
lampusta ja hiukan liuotettiin vedessä. Kirjoittamisessa käytetty kynä oli usein tavallinen 
mustekynä, kuten se, jolla HERRA käski Jesajan kirjoittaa sanoen:

Ja Herra sanoi minulle: "Ota iso taulu ja kirjoita siihen selkeällä kirjoituksella (NIV: with 
an ordinary pen): Maher-Saalal Haas-Bas.” (Jes. 8:1).

Kiehtovinta käärössä oli nimenomaan se, että jopa tavallista kynää voitiin käyttää kirjaamaan 
sen sisältö. Se pitkälle korostaa, ettei ehkä ollut kovin tärkeää minkälaatuista kynää 
käytettiin käärön kirjoittamiseen, vaan tärkein oli sen sisältö. Sitäpaitsi 
heprean ”kääröä” tarkoittava sana liittyy hyvin läheisesti sanaansinetöimätön kopio, joka antaa 
ymmärtää, että käärön sisältö oli aina tarkoitettu luettavaksi tulevaisuudessa. Se oli tarkoitettu 
olemaan saatavissa tulevaisuudessa, johon tarkoitukseen kirjaukset oli tehty. Käärö 
(sinetöimätön kopio) oli aina valmiina referoitavaksi ja sen autenttisuus oli silloin 
taattu sinetöidyllä kopiolla, jos sinetöimätön asiakirja katoaisi, vahingoittuisi tai muutettaisiin 
vahingossa, tahallaan tai muulla tavalla. Käärö koostui kahdesta karasta, joille papyrus tai nahka 
kierrettiin. Kun se oli kierretty alkuasentoon käärö usein sinetöitiin sisällön suojelemiseksi. 
Erilaiset kääröt olivat eri kokoisia kuten sellaiset kuin profeetta Jesajan, jolla oli pituutta 30 
jalkaa (n. 9m). Kääröjen sisällä olivat kirjoitettuina HERRAN säädökset, jotka kattoivat 
seuraavat laajat alueet:
I) Jumalan Liitto
II) Jumalan tuomio
III) Jumalan siunaukset
Kaikesta huolimatta aina oli suuri vaara menettää kääröjen sisältö kauhean rappeutumisen 
prosessin kautta. Monta kertaa käärön kirjoittamiseen käytetty muste pyyhkiytyi pois 
joutuessaan kosketuksiin sateen tai veden kanssa. Se loi kriittisen tarpeen säilyttää aina 



koskematon (sinetöity) käärön kopio ristiviittausanalyysiä varten. Käärön lukemiseen kuitenkin 
aina sisältyi hankala prosessi pitää toista karaa toisella kädellä ja samalla kiertää kääröä auki 
toisella kädellä, joka kiersi toista karaa. Se varmisti, että käärön sisältö luettiin Jumalan 
ilmoituksen aikajärjestyksessä. Ottaen huomioon sen vakavuuden siitä tuli ehdoton vaatimus lain 
opettajille varmistaa, että koko yhteisö muisti kirjoitetun käärön sisällön, varsinkin, koska se 
liittyi heihin ja heidän kohtaloonsa. Käärö siis palveli eräänlaisena muistona, vaikka tällä kertaa 
se sisälsi, mitä HERRA oli säätänyt kansalle, esimerkiksi:

Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan 
mieleen: Minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta". (2.Moos. 17:14).

Käärön lukeminen oli hyvin vakava hanke; suuruusluokaltaan ja vakavuudeltaan sellainen, että 
se vaati huomiota papeilta ja kuninkaalta yhdessä palatsin virkamiestensä kanssa. Ja kun käärö 
oli luettu pelko tarttui ihmisiin, koska sanat olivat Jumalalta Kaikkivaltiaalta itseltään. Monesti 
ihmiset, jotka kuulivat, kunkääröä luettiin, repivät viittansa katumuksessa ja pelossa.

Silloin Jeremia kutsui Baarukin, Neerian pojan, ja Baaruk kirjoitti kirjakääröön Jeremian 
suusta kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänelle puhunut. (Jer 36:4).
Kun Miika, Gemarjan, Saafanin pojan, poika, oli kuullut kaikki Herran sanat kirjasta, niin 
hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin kammioon, ja katso, siellä istuivat kaikki 
päämiehet: kirjuri Elisama ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan, Akborin poika, ja 
Gemarja, Saafanin poika, ja Sidkia, Hananjan poika, ja kaikki muut päämiehet. Heille 
Miika ilmoitti kaikki sanat, jotka hän oli kuullut Baarukin lukevan kirjasta kansan kuullen. 
Silloin kaikki päämiehet lähettivät Baarukin tykö Jehudin, joka oli Netanjan poika, joka 
Selemjan poika, joka Kuusin poika, ja käskivät sanoa: "Ota käteesi kirjakäärö, josta luit 
kansan kuullen, ja tule tänne". Ja Baaruk, Neerian poika, otti kirjakäärön käteensä ja meni  
heidän tykönsä. Ja he sanoivat hänelle: "Istu ja lue meidän kuultemme", ja Baaruk luki 
heidän kuultensa. Mutta kun he olivat kuulleet kaikki sanat, katsoivat he toisiinsa 
peljästyneinä ja sanoivat Baarukille: "Meidän täytyy ilmoittaa kuninkaalle kaikki nämä 
sanat". Ja he kysyivät Baarukilta sanoen: "Ilmoita meille, kuinka sinä kirjoitit kaikki nämä 
sanat hänen suustansa". (Jer 36:11-17).

Edelleen edellä mainitut virkamiehet velvoitettiin ilmoittamaan, mitä olivat kuulleet 
luettavan kääröstä kuninkaalle ja kuten näet, niin kuningas itsekin vaati käärönluettavaksi läsnä 
ollessaan. Käärö oli hyvin kunnioitettu asiakirja, joka sisälsi Jumalan Ennustukset koskien 
kansaa ja heidän kohtaloaan. Profeetta Jeremian kohdalla HERRA oli nimittänyt Baarukin, hänen 
avustajansa, ryhtymään käärön kirjoittamisen prosessiin. Siten Jeremia saneli, kun Baaruk 
kirjoitti käärön käyttäen kynää ja mustetta. Nuo kirjoitukset todella muuttivat Israelin kohtalon 
ikuisesti. Kun HERRA puhui sanat Jer. 31:33, se itseasiassa merkitsi historiallista hetkeä, jossa 
hän ennusti Messiaan tulemuksen ja papyruksesta ja nahasta tehtyjen fyysisten kääröjen 
hyödyllisyyden ehtymisen:

Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo 
Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin 
minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. (Jer. 31:33)

Kirjakäärön näky
Aivan valtaistuimen keskustassa taivaassa on Jumalan Kaikkivaltiaan kirjakäärö. Ja toisin kuin 
kaikki toiset edellämainitut kääröt Jumalan Kaikkivaltiaan käärötaivaassa on hyvin varjeltu 



salaisuus, jonka kätketyn sisällön Jumala on 
säätänyt suunnnitelmana ihmiskunnan lunastamiseksi.
Oli heinäkuun 11. päivän aamu vuonna 2005, kun HERRA vieraili luonani hyvin historiallisella 
tavalla. Tuossa väkevässä näyssä Jumala Kaikkivaltias nosti minut ylös taivaaseen ja näin 
HERRAN valtavan ja tyrmistyttävimmän kirkkauden, joka on Valtaistuimen ympärillä. Jumalan 
kirkkaus, jonka näin valtaistuimen ympärillä oli niin kirkas, että se oli todella sokaiseva. Kun 
seisoin aivan Jumalan Kaikkivaltiaan valtaistuimen edessä, niin kuulin silloin Hänen 
pohdiskeluaan, joka istui valtaistuimella, maan kansojen kohtalosta. Tuolla hetkellä HERRA 
Jumala toi minut Henkeen ja takaisin maan päälle. Ja ääni sanoi: ”Salli minun näyttää sinulle, 
mitä on tapahtumassa maalle.” Vielä tuon näyn aikana huomasin seisovani eräässä paikassa maan 
päällä ja silloin näin kaksi enkeliä, jotka oli lähetetty taivaasta maan päälle.

Ennen heidän lähtöään taivaasta enkelille, joka oli oikealla puolella katsoessani ylös taivaaseen, 
annettiin kirjakäärö ja silloin ymmärsin, että Hän, joka seisoi Hänen vasemmalla puolellaan 
valtava kirkkaus kaikkialla ympärillään, oli itseasiassa HERRA. Ollessani taivaaseen päin 
kääntyneenä Enkeli vasemmalla puolellani näytti minulle Jumalan käärön taivaassa ja 
sinetin käärössä, jonka HERRA oli murtanut. Näkemäni käärö oli osittain avattu. Sitten 
senjälkeen huomasin seisovani aivan sen enkelin edessä, joka oli näyttänyt minulle käärön, jonka 
sinetti oli murrettu ja HERRAN edessä. Kun enkeli alkoi kuvailla minulle tapahtumia, jotka pian 
kohtaisivat maan kansoja, HERRA seisoi siinä oikealla puolellani. Sitten näin tässä näyssä 
HERRAN enkelin lentävän taivaasta kohti maata. Se oli minulla aivan ensimmäinen kerta, kun 
koskaan olen saanut todistaa HERRAN enkelin lentävän taivaasta kohti maata. Se on todella 
hyvin peljättävää katsella. Näin enkelinristeilevän maata ja valtava historiallinen tuho lankesi ja 
iski maahan peljättävästi. 
Ja sitten HERRAN Henki nosti minut ylös ja vei minua kaikkialle maailmaan ja minä näin paljon 
jätettä, joka oli jäänyt jäljelle suuresta tuhosta, joka oli iskenyt maahan. Se olisi voinut olla 
suurista historiallisista maanjäristyksistä, tsunameista, tulvista, tulipaloista, kuivuuksista, sodista, 
onnettomuuksista ja vaikka mistä. Sitten HERRAN ääni puhui taivaasta sanoen: ”Käske tätä 
kansaa valmistautumaan HERRAN tulemukseen.” Tuolla hetkellä heräsin ja olin hyvin suuresti 
järkyttynyt ja pelästynyt siitä, mikä oli kohtaamassa maata. Minulta vei jonkin aikaa toipua ja 
alkaa ymmärtää, mitä juuri oli tapahtunut tuossa historiallisessa näyssä. Tuosta päivästä lähtien 
katselin maata hyvin erilailla oikein hyvin tietäen, mikä oli juuri kohtaamassa sitä. Aloin sitten 
julistaa valtavan tuhon tulemista ja Messiaan ylhäistä paluuta. Siitä lähtien sitten HERRA on 
puhunut kanssani hurrikaani Katrinasta, joka toteutui ennätyksellisessä yhden kuukauden ja 
yhdeksän päivän ajassa, Haitin maanjäristyksestä, Chilen maanjäristyksestä, Pakistanin 
maanjäristyksestä, Iranin maanjäristyksestä, Venäjän maanjäristyksestä, Kreikan 
maanjäristyksestä, suuresta pohjoisesta maanjäristyksestä Keski-Amerikasta Kaliforniaan, Uuden 
Seelannin maanjäristyksestä, Samoan maanjäristyksestä ja tsunamista, Indonesian 
maanjäristyksistä ja tsunameista, tulivuorenpurkauksista muun muassa. Varmaa on, että maa on 
nähnyt suuremman osuutensa tuhosta, kuolemasta ja raunioista aina siitä saakka, kun tuo 
profetia käärön avaamisesta julkaistiin.

Jumalan kirjakäärö taivaassa
Kun HERRA Jeesus istui Öljymäen rinteellä ja antoi tuon keskeisimmän Öljymäen profetian Hän 
epäilemättä avasi taivaan syvimmät salaisuudet seurakunnalle. Siitä tuli myös tärkein paikka, 



missä seurakunta koskaan on istunut koko historiassaan, koska tuona päivänä se kiistämättä 
kallisti vaa'an Jumalan valtakunnan hyväksi. Johtuen tätä Öljymäen profetiaa seuraavan 
ilmoituksen syvyydestä ei ole epäilystä, että Jumala on varmasti rakastanut seurakuntaa tuolloin 
(ayonder?). Todistus tuosta ansaitsemattomasta rakkaudesta seurakunnalle nousee siitä 
tosiasiasta, että ilmoitus, joka vastaa tätä tärkeintä profetiaa, on itseasiassa sijoitettu sinetöidyn 
Jumalan kirjakäärön sisälle taivaassa.
Kun Johannes näytti tehneen vakavan virheen jättäessään pois Öljymäen profetian kirjaamisen 
kunniakkaassa evankeliumissaan, niin myöhemmin käy ilmi, että se olikin itseasiassa Jumalan 
Kaikkivaltiaan harkittu teko. JEHOVA oli jo ikimuistoisista ajoista päättänyt mielessään, että kun 
ajan täyteys koittaisi, niin apostoli Johannes erotettaisiin ja valmistettaisiin saamaan ilmoitus 
koskien Öljymäen puhetta. Ilmoitus Öljymäen puheesta tarjoaa tarkan käännöksen nykyiseen 
dispensaatioon (aikaan) joka ainoasta profetian avaimesta, joita HERRA Jeesus käsitteli 
yksityiskohtaisesti Öljymäellä. Tänä päivänä seurakunta voi hyvin ymmärtää Pyhää 
ja Kaikkeinpyhintä erottavan esiripun repeytymisen tärkeyden Jeesuksen ristiinnaulitsemisen 
jälkeen. Tuo repeytyminen kirjaimellisesti symbolisoi sitä, kun Kristus avasi tien suoraan 
Jumalan tykö Kaikkeinpyhimpään. Jumalan luonnetta ympäröivä salaisuus, kirjautuu hyvin 
Johanneksen eristämisen kanssa Patmoksella paikkana, jossa vastaanottaa tämä ylhäisin Jumalan 
ilmoitus.
Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei 
musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. (2.Kor. 
3:3).
Tämän raamatukohdan sanoilla Jumala Kaikkivaltias päätti siirtää seurakunnan fyysisestä 
maailmasta hengelliseen maailmaan. Tunnettuna opetuslapsena, jota Jeesus rakasti eniten, 
Johannekselle annettiin etuoikeus vastaanottaa tämä maamerkki-ilmoitus, jonka hän kirjasi 
Ilmestyskirjan luvussa 6. Hengellinen Jumalan kirjakäärötaivaassa sisältää suunnitelman, joka 
määrittelee taivaaseen pääsemisen keinot seurakunnalle. Kuten kaste, joka on ulkoinen 
merkki armon sisäisestä työstä, niin onÖljymäen profetia Jumalan kirjakäärön sisällä olevien 
syvempien kirjoitusten ulkoinen esitys. Kun Ilmestyskirjan luvut 1, 2 ja 3 käsittelevät 
pääasiassaparannuksen aihetta ja tien valmistamista tulevalle Messiaalle; Ilmestyskirjan luku 4 
toisaalta paljastaa Jumala valtaistuimen hengellisen rakenteen taivaassa. Ilmestyskirjan luku 5 
toisaalta antaa vakavan selostuksen Jumalan kirjakääröstä taivaassa. Klassinen esimerkki 
vallasta, joka suotiin HERRALLE Jeesukselle Golgatalla, on se tosiasia, että yksin Hänet 
havaittiin arvolliseksi ottamaan kirjakäärö Isän oikeasta kädestä ja avaamaan sen sinetit.
Jumalan kirjakäärössä taivaassa on seitsemän sinettiä, jotka pohjimmiltaan tarkoittavat Jumalan 
profeetallista aikataulua maan päällä. Aivan kuten vanhan testamentin kääröjen sinetit 
murrettiin Liiton Jumalan tykö pääsemiseksi, niin ovat asiat taivaassa tänä päivänä. Kuitenkin 
Jumalan kirjakäärön sinettien murtaminen taivaassa on mitä kriittisin tapahtuma, jonka 
suunnattomalla vaikutuksella on voima nopeasti kypsyttää maa kohti Messiaan tulemusta. 
Jumalan kirjakäärönseitsemästä sinetistä vain neljä ensimmäistä ovat kriittisiä Kristuksen 
seurakunnalle mennä tempaukseen. Jumalan kirjakäärön neljän ensimmäisen sinetin murtaminen 
ovat NELJÄN APOKALYPTISEN RATSASTAJAN profetian täyttymys.
Kukin NELJÄSTÄ APOKALYPSIN RATSASTAJASTA toteuttaa tietyn profetia-avaimen, jonka 
HERRA Jeesus puhui istuessaan Öljymäen rinteellä. Jumalan määräys määrää heidän 
vapauttamisensa mahtavan kieliasun lähtölaskennassa kohti tempausta. Kun ensimmäinen 
Jumalan kirjakäärön seitsemästä sinetistä murretaan, niin VALKOINEN APOKALYPTINEN 
HEVONEN päästetään irti seurakuntaan. Tämä ratsastaja on sepittänyt hengellisen petoksen 



johtuen väärästä kristinuskosta, jonka hän vahvistaa seurakunnassa ulkopuolella pyhyyden. Kun 
Jumalan Karitsa murtaa kirjakäärön toisen sinetin taivaassa, niin vapautetaan tulipunainen 
ratsastaja, jonka vaikutuksia ovat sodat Irakissa, Afganistanissa, Somaliassa, Meksikossa, 
Kongossa, Pakistanissa, Kolumbiassa, Iranissa ym.

Profetia-avaimet
Öljymäki, jolla HERRA antoi nämä tärkeimmät ilmoitukset, on harjanne, joka kohoaa noin 200 
jalkaa Jerusalemin kaupungin yläpuolelle ja on reilun mailin pituinen Kidronin laakson toisella 
puolella. Istuen kivellä tällä vuorenrinteellä HERRA Jeesus alkoi kaivautua maamerkki-
kysymykseen, jonka opetuslapset olivat yksityisesti esittäneet Hänelle kysyessään: ”Milloin 
tämä tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja ajan lopun merkki?” Kun HERRA käsittelee tätä 
kysymystä, Hänen vastauksensa kuvaus heille kirjaimellisesti synnyttää virstanpylväs -Öljymäen 
profetian. Tämä koko Raamatun tärkein puhe näyttää olevan rajattu pääosin Matteuksen 
kunniakkaan evankeliumin 24. luvun jakeiden 4 ja 14 väliin. Joka tapauksessa pikainen 
vilkaisu Öljymäen profetiaan heti paljastaa, että se on suurelta osin voimakkaita varoituksia ja 
teräviä kehotuksia seurakunnalle elää vastuullisesti ja rohkeasti huolimatta tuon aikakauden 
myllerryksestä juuri ennen Hänen paluutaan tempauksessa. Se kuitenkin myös suosittelee 
todellista koetinkiveä niiden uskolle, jotka halajavat olla osa kunniakasta Jumalan valtakuntaa, 
koska se korostaa epävarmuutta koskien Kristuksen paluun tarkkaa hetkeä. Sensijaan, että olisi 
este kristittyjen uskolle, tämä epävarmuus itseasiassa suuresti kannustaa vastuulliseen 
elämään ja valppauteen, samalla täydellisesti tuomiten vastuuttoman rentouden kallishintaisen 
Jumalan armon suhteen. Öljymäen puheenviimeinen osa kuitenkin sisältää useita itseään 
havainnoivia vertauksia, jotka lähettävät erehtymättömän viestin Jumalan Valtakunnan 
vaatimuksista.

Ei kiveäkään
Ensimmäinen profetia-avain, jonka HERRA antoi, on se, jossa Hän kuvaili hirvittävää tuhoa, 
joka kohtaisi Temppelin rakennuksia. Tässä profetia-avaimessa HERRA vihjasi järkyttävään 
lankeemukseen ja tuhoon, joka vierailisi Kristuksen seurakunnassa päivinä ennen Hänen 
paluutaan tempauksessa. Jotta voisi kuvitella sen lankeemuksen suuruutta, johon HERRA viittasi, 
tarvitsee viitata Temppelin tuhoon ja hävitykseen sekä babylonialaisten että roomalaisten 
toimesta Nebukadnessarin ja vastaavasti Tiituksen johdon alaisuudessa. Se oli sellainen tuho, 
jota luonnehti temppelirakennuksen tuleen sytyttäminen ja jokaisen temppelirakennuksia yhdessä 
pitäneen kiven purkaminen. Tuon vandalismin brutaalius nähtiin siinä, kuinka he pudottivat ja 
käänsivät joka ainoan kiven päästäkseen käsiksi pieneenkin palaseen kultaa. Kultaisia lahjoja oli 
käytetty koristamaan temppelirakennusten pylväitä ja sen upeimpia sisäosia. Vandaalit 
kirjaimellisesti ottivat rakennusten yksittäisiä kiviä ja paahtoivat niitä tulella sulattaakseen ulos 
vähäisimmänkin määrän kultaa, joka oli koristanut noita temppelirakennuksia. Hävitys oli niin 
suuri, että he pyrkivät kokoamaan jokaisen pienen kultalehdenkin, joka suli katosta.
Kun aika täyttyi, tämä profetia-avain on toteutunut kaikkien aikojen hämmästyttävimmällä 
tavalla. Se masentuneisuus ja toivottomuus, joka tänä päivänä määrittee seurakunnan, on tämän 
HERRAN Jeesuksen antaman profetia-avaimen täyttymyksen todellinen ilmeneminen. 
Ilmestyskirjan luvussa 6 me näemme vapautettavan NELJÄ APOKALYPSIN RATSASTAJAA, 
joiden saattue lausuu tuomion Kristuksen seurakunnalle, saati sitten kansoille. Ja saadaksemme 
käsityksen siitä vakavuudesta, jonka HERRA epäsuorasti antoi ymmärtää tässä profetia-



avaimessa julistaessaan, että 'kiveäkään ei jäisi kiven päälle,' olisi viisasta tarkastella 
seurakunnan tilaa tänä päivänä. Kivien maahan jaottaminen niin, ettei 'jää kiveä kiven päälle,' 
pohjimmiltaan merkitsi rakennuksen täydellistä purkamista ja tuhoa. Se merkitsi myös, että 
tärkeimmät rakenteet, jotka pitivät taloa koossa, olisivat hävittäjän ensisijaisia maaleja.
Tänä päivänä voimme selvästi nähdä, että Jumalankirjakäärön seitsemästä sinetistä ensimmäisen 
murtaminen taivaassa, joka on johtanut valkoisen apokalyptisen ratsastajan vapauttamiseen, on 
todella tuonut seurakunnan alas. Siten HERRA tässä profetia-avaimessa osoitti suureen 
valloitukseen, joka laskeutuisi seurakunnan ylle siinä määrin, että tärkeimmät kantavat rakenteet 
antaisivat ensimmäisinä periksi. HERRA Jeesus oli aikaisemmin julistanut kantansa hyvin 
selvästi siitä, että Kristuksen seurakunta on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle. 
Ja jos tämän mukaan tulee toimia, niin nyt voidaan saada selvyys siitä, kuinka vihollinen todella 
tähtäsi näitä kahta tärkeintä palvelutehtävää, jotta Herran huone antaisi periksi. Koska profeetan 
palvelutehtävä on kanava, viestintäporttaali ja HERRAN ääni, niin on varmaa, että tähän 
vihollinen tähtäsi ja tuhosi sen saadakseen liikkumavaransa. 
Vihollinen tietää varsin hyvin, että kun viestinnän kanavat Jumalan kanssa on tukittu, hän voi 
myydä seurakunnalle mitä tahansa ja se helposti uskoo siihen. Nykyinen vaakatason maallinen 
menestyksen evankeliumi, josta puuttuu pyhyys, on aito todistus siitä, että ne päivät, joista Jeesus 
puhui, ovat nyt. Tämä kuollut (defunct) maailmallinen evankeliumi, jota papisto tänä päivänä 
edustaa, on käynyt niin vanhanaikaiseksi, että jopa epäuskoisetkin sen tietävät. HERRA tiesi, että 
ensimmäinen NELJÄSTÄ APOKALYPSIN RATSUMIEHESTÄ on vahingollisin, koska petetty 
seurakunta on seurakunta, joka on johdettu harhaan ja olla harhaan johdettuna tarkoittaa, että se 
on lähtenyt toiselle reitille, jonka määränpää ei ole taivas. Harhassa olemiseen sisältyy myös, että 
vaeltaja, joka kulkee tuota polkua, on täysin huoleton eikä tiedä, että reitti, jota hän vaeltaa, on 
polku tuhoon. Sellaisen Kristuksen ruumiin voi usein nähdä ja kuulla kaunopuheisesti lausuvan 
raamatunjakeita ja uhkuvan valtavaa luottamusta. Tällaisessa tilassa ei varmasti yksikään kivi jää 
toisen päälle.
APOKALYPSIN ENSIMMÄINEN RATSASTAJA, jonka nimi on hengellinen petos, on 
todella voittaja (engl. conquerer = valloittaja), joka on lähtenyt voittamaan, kun hän tulee täysin 
toteuttamaan HERRAMME Jeesuksen ylhäiset sanat Öljymäellä. Aivan kuten hänen nimensä 
selvisi heti, kun hänen vapauttamisensa alkoi, tämä ratsastaja käyttää hyväkseen tätä profetia-
avainta ja kirjaimellisesti voittaa seurakunnan hyvin helposti (hands-down). Väärät profeetat, 
jotka ryöstävätseurakuntaa tänä päivänä, liittyneinä vääriin apostoleihin ja suuri moraalittomuus 
kristittyjen keskuudessa, sekularismi ja rento penseä seurakunta, joka on tänä päivänä 
pelastuksen tavaramerkki, ovat vain joitakin esityksiä Kristuksen ruumiista, jossa ei ole 'kiveä 
kiven päällä.'

Valvokaa
HERRA kehotti seurakuntaa valvomaan, koska Kristuksen paluulla, katkeran konfliktin vaaralla 
maailman kanssa ja ikuisen kuoleman uhalla olisi ikuiset seuraukset sen elämään. Tuo varoitus 
oli tarkoitettu osoittamaan aika ennen ylhäistä Messiaan paluuta, kun seurakunnan olisi 
lähestyttävä tienristeystään. Tuossa risteyksessä kristittyjen uskovien olisi tehtävä 
parannus tai hukuttava. On selvää, että sellainen ohje kuin 'valvokaa,' oli tarkoitettu sisältämään, 
että päivinä ennentempausta seurakunnan olisi oltava varuillaan. Seuraus sille, yksi tärkeimmistä 
syistä, miksi Öljymäen puhe annettiin, oli tarve, jonka HERRA tiesi nousevan, että seurakuntaa 
tulee varoittaa petoksen vaaroista. Vaikka opetuslapset ehkä ovat luulleet, että fyysisen 



Jerusalemin temppelin tuho oli se tapahtuma, johon tässä viitataan, niin myöhemmin he olisivat 
hyvin järkyttyneitä ymmärtäessään, että HERRA itseasiassa viittasi hengellisen temppelin 
tuhoon. Sydän on Pyhän Hengen hengellinen temppeli; siitä johtuu tarve 
mustasukkaisesti vartioida sitä.
Tämän profetia-avaimen merkitystä suuresti opettaa se tosiasia, että HERRA Jeesus osoitti, että 
näinä viimeisinä päivinä nousisi väite pelastuksesta, joka olisi vihollisen käynnistämä. Tänä 
päivänä voimme elävästi todistaa tämän merkittävän profetia-avaimen paljastumisen; 
kiitos rappion, joka on levinnyt HERRAN alttarille. Kristuksen ruumis ei ole kuunnellut kutsua 
olla valppaana ja sensijaan sotkeutunut juuri siihen syntiin, josta HERRA sitä varoitti. 
Tämänluonteisen enteen noudattamatta jättäminen on saanut HERRAN palvelijat menettämään 
kutsumuksensa ja voitelunsa. Periaatekuva, joka ympäröi tätä ankaraa varoitusta valppaudesta, 
perustuu tuon päivän ja Kristuksen paluun hetken salaisuuteen. Se on syy, että HERRA 
kehotti:'valvokaa siis, koska ette tiedä päivää ettekä hetkeä' (Mt. 24:36). Näyttää kuin tämän 
hetken myöhäisemmän voitelun ryöstämisen vaara olisi paljon suurempi, kuin vastaavan 
helluntaina. Loppujen lopuksi se, kuinka paljon itsekukin valvoo elämäänsä suotua Pyhän 
Hengen voitelua, on se, mikä paljastaa onko hän pelastettu ja sellaisen kriteerin tarkoitus on 
määritellä, keiden sallitaan päästä pelastettujen valtakuntaan ja ketkä lähetetään iankaikkiseen 
rangaistukseen. Tyynen valppaudennoudattamatta jättäminen on se, joka on johtanut 
uudestisyntyneiden pyhien enemmistön harhaan.

Sotia ja huhuja
Loputon konfliktien paheneminen kaikkialla maapallolla heijastaa merkittävästi sanoja, jotka 
Jeesus julisti Öljymäen profetiassa. Tuo profetia tuo esiin kahdenlaisia sotia, nimittäin 
sisällissotia ja niitä, joissa kansa on kansaa vastaan. Toisen sinetin murtaminen 
Jumalan kirjakäärössä itseasiassa laukaisi tämän historiallisen verenvuodatuksen kaikkialla 
maan päällä. Nykyisin on jatkuvia sotia kaikkialla maapallolla täyttymyksenä ennustuksille, 
jotka HERRA antoi Öljymäen profetiassa. Yksi sotien laji on se, joka kattaa sodan Irakissa, 
sodan Afganistanissa, Sodan Etelä-Koreassa, jatkuvan sodan uhan Venezuelan ja Kolumbian 
välillä, joitakin mainitakseni. Toisaalta sisällissotiin kuuluvat sota Somaliassa, sota 
huumejengejä vastaan Meksikossa, sota Kongon demokraattisessa tasavallassa, vaalienjälkeinen 
sekasorto Keniassa, sota Pakistanissa, sota Tamilin tiikereitä vastaan Sri Lankassa ym. 
APOKALYPSIN PUNAINEN HEVONEN risteilee tänä päivänä maata nostattaen konflikteja, 
koska hänelle on annettu Jumalan valtaistuimelta valta ottaa rauha pois kaikilta ihmisiltä (Ilm. 
6:4). 

Hänen suuri miekkansa on tänä päivänä runsaan veren ja rasvan tahraama siitä kansojen 
teurastuksesta, johon hän on sekaantunut. Punainen väri viittaa 
siihen verenvuodatukseen ja verilöylyyn, jonka HERRA Jeesus antoi ymmärtää liottavan maata 
päivinä ennen Hänen paluutaan. Yhdessä näiden sotien kanssa on tullut valtava aalto huhuja ja 
pelkoa sodista. Nämähuhut sodista ovat ottaneet terrorismin vastaisen sodan muodon. Tänä 
päivänä on tavallista katsoa uutislähetyksissä lausuntoja terroristijärjestöiltä, jotka varoittavat 
lähestyvistä iskuista. Sellaiset viestit ovat luoneet globaalin pelon johtuen sotahuhuista, joita 
HERRA ennusti esiintyvän näinä viimeisinä päivinä. Sota terrorismia vastaan, sota Irakissa ja 
sota Afganistanissa ovat pohjimmiltaan värvänneet lähes kaikki maan kansat sotaan 
täyttymyksessä niille sanoille, jotka puhuttiin Öljymäen rinteellä.



Kun HERRA Jeesus kehotti seurakuntaa varmistamaan, että se pysyy rauhallisena sellaisen 
hirvittävän verenvuodatuksen keskellä, siitä tuli siunattu varmuus pyhille uskoville. Se 
seesteisyys, hiljaisuus ja tyyneys, johon HERRA kehotti seurakuntaa, voidaan saavuttaa vain 
Pyhän Hengen ihmisen ahdistuksen rauhoittavan työn kautta. Sanoilla 'katsokaa, ettette peljästy 
(NIV: but see to it that you are not alarmed,)' HERRA itseasiassa trivialisoi tämän hetken 
myllerryksen ja ahdistuksen kristittyjen sydämissä. Kuitenkin, kun HERRA sanoo, että tämä ei 
ole vielä loppu, hän kirjaimellisesti tarkoittaa seitsemän sinetin murtamista, joka määrittelee 
lopun. On kuitenkin sanottava, että vain ensimmäiset neljä sinettiä ovat kriittisiä 
seurakunnan tempauksen kannalta. Muita profetia-avaimia, jotka ovat merkittäviä Öljymäen 
profetiassa, ovat tämän ajan vaino, luopumus, laittomuuden lisääntyminen ja valtakunnan 
evankeliumi, joka saarnataan maan ääriin.

Tämän päivän maanjäristyksiä
Tämän päivän maanjäristykset profetoitiin, kun HERRA Jeesus lausui Öljymäen profetian. 
Jakeessa Matteus 24:7 HERRA sanoo: ”... ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.” 
Tämä on hyvin tärkeä indikaattori, jonka HERRA asetti seurakunnan tempaukseen johtavalle 
aikajanalle. On hämmästyttävää, että maanjäristysten voimakkuudet ovat tulleet historiallisiksi 
siinä määrin, että tuho on täysin pelottava. Ottaen huomioon viimeisimmät profetiat koskien 
vastaavien maanjäristysten tulemusta, käy tärkeäksi panna merkille yksi yhteinen lähtötaso niillä 
kaikilla. Marraskuun 24. päivänä 2004 juuri ennen joulukuun 26. päivän 2004 Aasian tsunamia 
HERRA lähetti minut varoittamaan maan kansoja katumaan ja kääntymään pois itämaisista 
uskonnoista. Se oli täsmälleen kuukausi ennenkuin tuo profetia toteutui joulukuun 26. päivänä 
2004. Ja aivan kuten profetia sen paljasti, se oli historiallinen, kuin ei koskaan ennen oltu nähty. 
Helmikuun 20. päivänä 2005 annoin profetian hurrikaani Katrinasta, joka tulisi ja nöyryyttäisi 
Yhdysvallat ja varsinkin New Orleans'in, elleivät he tekisi parannusta seksuaalisesta synnistä, 
menestysevankeliumista, vääristä profetioista, sun muista opeistaan.
Tuo profetia toteutui täsmälleen kuukausi ja yhdeksän päivää myöhemmin elokuun 29. päivänä 
2005. Maaliskuun 25. päivänä lauantaina ja maaliskuun 26. päivänä sunnuntaina 2006 
Nyamira'ssa Keniassa profetoin sekä Iranin että Venäjän maanjäristyksen. Ja meni vain viisi 
päivää, kun tuo profetia toteutui perjantaina maaliskuun 31. päivänä 2006, kun historialliset 
maanjäristyssarjat iskivät läntiseen Iraniin käsittäen Lorestan'in kaupungin tuhon. Niitä 
maanjäristyksiä, joita HERRA on lähettänyt minut profetoimaan, ovat Pakistanin maanjäristys, 
Suuren Pohjoisen (Great North) maanjäristys Mexikosta Kaliforniaan, Arizonaan ja Nevadaan, 
viimeisin Uuden Seelannin maanjäristys, josta profetia annettiin Australian Brisbane'ssa elokuun 
4. päivänä 2010 ja myös elokuun 29. päivänä 2010 ja joka toteutui syyskuun 3. päivänä 2010, 
hirvittävä Haitin maanjäristys, jonka profetian HERRA lähetti minut julistamaan marraskuun 22-
29. päivinä 2009 ja joka toteutui tammikuun 12. päivänä 2010, Chilen maanjäristys, jonka 
profetian annoin tammikuun 19-24. päivinä 2009 ja joka toteutui helmikuun 27. päivänä 2010, 
Malawin maanjäristys jne. Yhteinen nimittäjä kaikille näille maanjäristyksille on, että Jumala 
vaatii parannusta seurakunnassa ja kaikissa maan kansoissa. Tämä parannus on tarkoitettu 
valmistamaan tie Messiaan tulemukselle kaikkialla maan neljällä äärellä. HERRA etsii pyhää 
morsianta Karitsan häiden tulemukseen.


