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Opetusta Jeesuksen Öljymäen puheesta (Matt. 24) – 
”synnytystuskien alku”

Tässä Rapture Ready -sivustolta tuore suomentamani profetia-artikkeli, jossa kirjoittaja tulkitsee 
Jeesuksen sanoja kuuluisasta Öljymäen puheesta, joka liittyy ”maailmanlopun” merkkeihin. Erityisesti 
paneudutaan kohtaan, missä Jeesus mainitsee tiettyjen tapahtumien olevan synnytystuskien alkua. Kun 
sitten siirrytään varsinaisiin synnytyskipuihin, on tapahtunut suuri muutos Israelia ja seurakunta-aikaa 
ajatellen.
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Viime aikoina on tuntunut siltä, että minulla on ollut enemmän kuin pystyn tekemään; ja jotakin, johon 
olen uhrannut paljon aikaa, oli kutsu opettaa Jeesuksen Öljymäen puheesta (Matt. 24).

Koska olen niin katettu, päätin välittää joitakin muistiinpanojani tästä esityksestä.

Jeesus istui Öljymäelle ja alkoi puhua ajasta, joka edeltää tämän aikakauden loppua ja joka kokee 
petosta, monia vääriä kristuksia, sotia ja sotahuhuja, nälänhätää, ruttotauteja ja maanjäristyksiä (Matt. 
24:4-8).

Hän kutsui tätä aikaa ”murheiden aluksi”, mutta miksi? (Huomautus: KJV puhuu murheiden alusta 
(beginnings of sorrows); RSV puhuu synnytystuskien alusta (beginning of the birth pangs), ML puhuu 
varhaisista synnytyskivuista (early pains of childbirth); jne.)

Ensimmäinen maininta murheista Raamatussa oli, kun saatana houkutteli Aatamin ja Eevan syntiin 
Eedenin puutarhassa (1. Moos. 3:1-6).

Jumala laittoi kirouksen saatanalle, Aatamille ja Eevalle.

Hänen kirouksessaan Eevalle lukee: ”Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat,
kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia” (1. Moos. 3:16).

Sana, joka on käännetty ”murheeksi (sorrow)”, tarkoittaa synnytystuskia (birth pangs), synnytyspolttoja 
(labor pains), synnytyskipua (travail).

Synnin takia naisella on synnytystuskia, kun hän odottaa lasta.

Yksi Ahdistuksen ajan nimistä on ”synnytystuskat (birth pangs)”.

Tulee olemaan äkillinen tuho, niinkuin ”synnytyskipu raskaalla vaimolla” (1. Tess. 5:3).

Muita nimiä ovat ”Jaakobin Ahdistus”, ”Danielin seitsemäskymmenes vuosiviikko”, ”Herran suuri ja 
kauhea päivä”, jne.

Niinpä petoksen aika, monet väärät kristukset, sodat, nälänhätä, jne., jotka tulevat ennen tämän 
aikakauden päättymistä, ovat ”murheiden alkua” (synnytystuskien alku).

Ja ajanjakso tämän jälkeen on Ahdistuksen aika (Tribulation Period) tai todelliset synnytystuskat.
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Jeesus kutsui nykyistä aikaa ”murheiden aluksi” (KJV), mutta kristityt kutsuvat sitä seurakunnan ajaksi, 
armon aikakaudeksi, jne.

Vanhassa testamentissa Jumala puhui Israelin vihollisista maan päällä, ja hän sanoi: ”Ennenkuin Siion 
kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista 
kuullut, kuka senkaltaista nähnyt?” (Jes. 66:7-8a)

On normaalia, että naisella on synnytyskipuja ennen kuin vauva syntyy, mutta tässä jakeessa lukee: 
”Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen.”

Selventäen, Jumala sanoi, että Israelin kansakunta syntyy ennen synnytyskipuja (Israelin valtio tulee 
olemassaolevaksi ennen Ahdistuksen aikaa).

”Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen.”

Jumala kysyi: ”Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt?”

Tänään ei ehkä ole epätavallista, että nainen saa vauvan, ennen kuin hänellä on synnytyskipuja, mutta 
Vanhan testamentin aikoina naisilla oli synnytyskivut ennen lapsen saantia.

Ihmiset eivät koskaan kuulleet naisesta, jolla on vauva, ennen kuin hänellä oli synnytyskipuja.

Jos näin tapahtuisi, se olisi epätavallista; ihme; Jumalan teko.

Niinpä Jumala esitti kaksi kysymystä: ”Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa 
yhdellä haavaa?” (Jes. 66:8b)

Pitäisikö Jumalan aiheuttaa kansakunnan syntyminen maasta yhdessä päivässä (pitäisikö Jumalan 
saada aikaan Israelin syntyminen yhdellä haavaa)?

Implisiittinen vastaus on, että se vaatisi ihmeen tai Jumalan teon, jotta kansakunta voisi syntyä yhdessä 
päivässä.

Arvaa mitä? Israel syntyi kansakuntana yhdessä päivässä 14. toukokuuta 1948.

Israelin syntymä oli ihme, koska niin monet valtiot vastustivat sitä; mutta jostakin selittämättömästä 
syystä useat maat muuttivat äänestyskantaansa viime hetkellä.

Tässä on pointti: Jumala paljasti, että Israelista tulisi kansakunta jonain päivänä ennen synnytyskipuja 
(ennen Ahdistuksen aikaa), ja se on kirjaimellisesti tapahtunut.

Seuraavassa on kaksi syytä, miksi Israel syntyi ennen Ahdistuksen aikaa.

1) Israel syntyi ennen Ahdistuksen aikaa, koska Israelin on mentävä läpi Ahdistuksen ajan (läpi Danielin 
70. vuosiviikon; Dan. 9:24).

2) Israel syntyi ennen Ahdistuksen aikaa, koska on olemassa muita profetioita, jotka edellyttävät Israelin 
olemassaoloa (Israel allekirjoittaa rauhansopimuksen, joka aloittaa Ahdistuksen ajan).

Älä aliarvioi sen merkittävyyttä, kun Israelista tuli valtio.

Se merkitsee sitä, että muut asiat ovat tulossa (Ahdistuksen aika, rauhanliitto (covenant), jne.).

Yksi, synnytyskivut ovat muistutus siitä, että Jumala tuomitsi Eevan synnistä.

Kaksi, synnytyskivut ovat muistutus siitä, että Jumala on määrännyt ajan kansakuntien tuomitsemiseksi 
niiden synneistä (Sefanja 3:8).



Kolme, asiat, joita näemme tänään, ovat osoituksia (muistutuksia, enteitä, merkkejä) siitä, että todelliset 
synnytyskivut tai todellinen tuska on tulossa (vääriä kristuksia: muistutus siitä, että Antikristus on tulossa;
sotia: muistutus siitä, että Harmageddonin taistelu on tulossa; maanjäristyksiä: muistutus siitä, että 
suurin maanjäristys koskaan on vielä tulossa, jne.).

Miksi Jeesus varoitti ihmisiä vääristä kristuksista, sodista, nälänhädästä, rutosta, maanjäristyksistä ja 
eksytyksestä?

Meillä on näitä asioita ”murheiden alussa (beginnings of sorrows)” (seurakunnan aika) tänään, mutta 
lopullinen väärä kristus on Antikristus; lopullinen sota tulee olemaan Harmageddonin taistelu; lopullinen 
nälänhätä on Ilmestyskirjan kolmas ratsumies; lopullinen rutto on Ilmestyskirjan neljäs ratsumies; 
suurimmat eksyttäjät tulevat olemaan Antikristus ja Väärä profeetta, jne.

”Murheiden alku” (seurakunnan aika) on melkein ohi (ylöstempaus on lähellä), ja tärkein asia, jonka 
jokainen meistä voi tehdä, on olla valmis ja yrittää auttaa muita olemaan valmiita.

Jos Jumala haluaa, jaan enemmän puhetta toisessa artikkelissa.
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