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“Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi ja hänelle annettiin 
seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan. ”Ilm. 6:2

Ilm. 6. on luku, joka aloittaa seitsenvuotisen ahdistuksen. Tämä on surun aika, joka seuraa 
Jumalan Pyhän Hengen poistamista maan päältä.

Juuri tällä hetkellä alkaa uusi dispensaatio, uusi ajanjakso, ilman Jumalan Pyhän Hengen 
läsnäoloa maan päällä hillitsemässä täydellistä pahuutta.

Luku alkaa neljällä apokalyptisella ratsastajalla. He aloittavat hirvittävän verilöylyn tuoden 
välittömästi lähes käsittämättömän kuoleman ja tuhon kadotetulle ja hämmentyneelle maailmalle.

On vaikea käsittää sitä, mutta kirjaimellisesti noin kaksi miljardia ihmistä kuolee kahden 
ensimmäisen vuoden aikana tempauksen jälkeen! Neljä miljardia kuolee ennen seitsenvuotisen 
ahdistuksen puoliväliä. (Ilm. 6:8; Ilm. 9:18)

On siis mielenkiintoista, että ensimmäinen ratsumies ratsastaa salavihkaa maailmannäyttämölle 
valkoisella hevosella symboloiden rauhanomaisia aikomuksia. Hän tulee kuin ritari kiiltävässä 
haarniskassa pelastamaan maailman.

Mitä tapahtuu?

Saadaksemme kontekstin siitä, mitä tuolla hetkellä
tapahtuu, tehkäämme nopea arvio, mitä tapahtuu
heti uskovien lähdön jälkeen.

Maailman tempauksen jälkeisessä sekasorrossa ja
USA:n vakavasti vaarantuessa niin monien ihmisten
kadotessa silmänräpäyksessä Venäjä, Iran ja muut
maat tarttuvat tilaisuuteen hyökätä Israeliin käyttäen
ydinaseita (Hes. 38-39).

https://compass.org/a-bow-without-arrows/


Israel torjuu mahtavasti tämän hyökkäyksen ja tarttuu sitten omaan tilaisuuteensa päästä eroon 
muista kansakunnista, jotka ovat vannoneet voittavansa sen.

“Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat 
ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja 
ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan ja he 
kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat 
kaikki kansat yltympäri...” Sak. 12:6 

Yksitellen nopeassa ja tarkassa ydinaseiskussa  
Israel alkaa poistaa muita vihollisia ympäriltään. 
Muslimit alkavat kerjätä maailmaa, että joku, 
kuka tahansa, saisi Israelin pysäyttämään tuhon, 
koska he ovat istuvat ankkoja Israelin armeijalle. 

Kuin tyhjästä tulee esiin yksi mies ja esittää ratkaisun. Hän tarjoaa Israelille mitä tahansa, jos se 
vain lopettaa verilöylyn.

Innokkaana varmistamaan kauan etsimänsä kansallisen rauhan Israel neuvottelee oikeuden 
rakentaa uudelleen temppelinsä Moorian vuorelle ja saa myös seitsemän vuoden 
rauhansopimuksen, jonka takaavat ja jota tukevat viisi eurooppalaista ja viisi Lähi-Idän maata. (ks. 
Dan. 2 – jalat / varpaat)

Maailma iloitsee tästä maailmanrauhasta ja tämä uusi maailmanjohtaja vastaanottaa yhä 
enemmän hänelle myönnettyä valtaa. Tässä toteutuu jae Ilm. 6:2. 

Ällistyttävän menestyksen valtuuttamana tämän uuden voidellun johtajan
kuvataan tulevan valkoisella hevosella pelastamaan tempauksenjälkeinen
maailma. On kuitenkin outoa, että hän tulee mukanaan jousi ilman nuolia. 

Kuinka voit voittaa vihollisesi tappamatta heitä taistelukentällä nuolilla?
Eihän pyssyäkään kannata ottaa taisteluun ilman luoteja!

Näiden neljän ratsastajan konteksti jakeissa Ilm. 6:1-8 viittaa, että heillä
kaikilla on tappavia aseita, koska heitä kuvataan kuolettavina uhkina
ihmiskunnalle.

Silti Jumalan Pyhä Henki innoitti Ilmestyskirjan Johanneksen kuvaamaan
ensimmäistä ratsumiestä vain jousi kädessään. Mitä se tarkoittaa??

Vastaus

Kun etsit sanan "jousi" alkuperäisessä kreikassa, se on "toxon, tox´-on".

Strong’in sanakirjassa 5115. Englannin sana ”toxic” tulee suoraan kreikan
sanasta ”toxikon”, joka tarkoittaa ”myrkkykärkinen nuoli”.

Latinan sana tarkoittaa samaa:

Osoittautuu, että kreikkalaiset tunnettiin siitä, että he upottivat nuolensa tappaviin myrkkyihin 
tappamaan ihmisiä, vaikka nuoli olisi tuskin nirhaissut heitä.



Joten syy siihen, että uusi maailmanjohtaja saapuu valkoisella hevosella, on maailman pettäminen.
Ja syy siihen, että hän ei tarvitse nuolia, on, että hänellä on jousi – myrkkykärkinen nuoli. Eli tämän
päivän kielellä myrkkykärkinen ruisku!

Ilmeisesti maailma petetään uskomaan, että rokote pelastaa heidät Tempauksen jälkeen, vaikka 
heillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä se sisältää.

Ehkä tämä on se valhe, jonka maailma uskoo Tempauksen jälkeen: "Ota piikki, se on sinulle 
hyväksi" - vaikka siinä ei olisi mitään järkeä! Heidät petetään!

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen (2.Ts. 2:11).

Mutta jälleen, kuka ottaisi pistoksen todella tietämättä, mitä se todella sisältää?

Käytä meitä Herra!

BP
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