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Tässä uutta tulkintaani totuudenkirjasta (Dan. 11) silloin kun Pohjan kuningas on NL/Venäjä eli nyt Vladimir
Putin.
Huom: Pohjan kuningas vaihtuu jakeen 8 jälkeen eli 2. maailmansodan päätyttyä liittoutuneiden voittoon.
Toisessa maailmansodassa hyökkäävä Pohjan kuningas oli Natsi-Saksa jakeissa 7-8, joka hävisi, ja Etelän
kuningas oli USA/Roosevelt tullen väkevänä Natsi-Saksan linnoitukseen jakeessa 7. Tämän WWII:n jälkeen
hallitsevat läntinen ja itäinen blokki (NATO ja Varsovan liitto, kuvapatsaan rautaiset sääret (Dan. 2), eli USA ja
NL sopivat Pohjan kuninkaiksi jakeesta 9 lähtien). 'Kelvoton' jakeessa 21 on aina Prinssi Charles, joka on
kuvapatsaan jalkojen 10 varpaan eli 10 supervaltion tai 10 sarven jälkeinen “pieni sarvi” eli 11. sarvi (=Raamatun
Antikristus). Charles nousee 3. maailmansodan tuhkista, kuten myös 10 supervaltiota. Muuten Venäjä ja
USA tuhoutuvat jollain tavalla ydinsodassa 3. maailmansodan aikana, johon kuuluu siis myös Googin sota (Hes.
39:6, “Jumala lähettää tulen rantamaalla turvassa asuvien keskeen sekä Maagogin maahan”). Seuraavassa
tuoretta tulkintaa Dan. 11 luvun jakeista 9-19 kun Pohjan kuningas on Venäjä/NL.
9. Tämä hyökkää Etelän kuninkaan valtakuntaan, mutta palajaa takaisin maahansa (NL:n
Afganistanin invaasio 1979-89, huom: USA kävi epäsuoraa sotaa NL:a vastaan).
10. Ja hänen poikansa varustautuvat ja kokoavat suuret sotavoimat. Ja hän hyökkää ja kuohuu ja
tulvii, hän tulee toistamiseen ja tunkeutuu hänen linnoitukseensa asti (1. ja 2. Tsetshenian
sota 1994-96 ja 1999-2000, huom. TOISTAMISEEN eli kaksi sotaa ja LINNOITUS on pääkaupunki
Grozhny, josta taisteltiin v. 1999-2000).
11. Silloin Etelän kuningas kiukustuu ja lähtee sotimaan häntä vastaan, Pohjan kuningasta
vastaan (USA tuki Tsetshenian kapinallisia). Tämä nostattaa suuren joukon, mutta se joukko
joutuu hänen valtaansa (Venäjä näennäisesti voitolla).
12. Ja kun se joukko on raivattu pois, paisuu hänen sydämensä. Hän kaataa kymmeniä tuhansia,
mutta ei ole kyllin vahva (Venäjä tappoi paljon tsetsheenejä mutta ei saanut lopullista voittoa).
13. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon, entistä suuremman, ja muutaman ajan, muutaman
vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla varustuksilla (Venäjän Syyriaoperaatio, joka alkoi syksyllä 2015).
14. Niinä aikoina monet nousevat Etelän kuningasta vastaan (maailma nousee ISIS-terroristeja
vastaan, jotka olivat USA:n luomus); ja sinun omasta kansastasi nousee väkivallan miehiä
(Mossadin jäseniä?) että näky kävisi toteen, mutta he itse lankeavat.
15. Ja Pohjan kuningas hyökkää ja luo vallin ja valloittaa varustetun kaupungin. Eivät kestä Etelän
käsivarret, ei sen valioväki, ei ole sillä voimaa seisoa vastaan. (Venäjä menestyy Syyrian
operaatiossaan ja valloittaa USA:n tukemilta kapinallisilta kaksi kaupunkia Latakiassa eli Rabian ja
Salman kaupungit).
16. Ja hän, joka hyökkää sitä vastaan, tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa häntä vastaan
(=Vladimir Putin). Hän asettuu Ihanaan maahan, ja hävitys tulee hänen kätensä kautta. (Syyria
on lähellä Ihanaa maata eli Palestiinaa tai Israelia. Venäjä itseasiassa käy Israelin puolella –
Golanin kukkulat, ja tekee ilmapommituksia aiheuttaen tuhoa)
17. Ja nyt hän aikoo hyökätä valtakuntansa koko voimalla; mutta sopimus on hänellä mielessä, ja
hän saa sen aikaan (Venäjä vaikuttaa Syyrian tulitaukosopimuksen syntymiseen 27.2.2016 ja
avittaa rauhanprosessin alkua). Hän antaa hänelle yhden tyttäristään, tälle turmioksi. Mutta siitä
ei tule pysyväistä eikä ole hänelle etua. (Putinin tytär on kuvaannollisesti Syyrian hallitsija Bashar
al-Assad (nukkehallitsija), ja rauhanprosessista ei tule mitään)
18. Sitten hän (Putin=Goog?) kääntyy rantamaita vastaan ja ottaa valtaansa monet (3.
maailmansota alkaa ehkä Damaskoksen tuhosta (Jes. 17:1) ja Venäjä miehittää rantamaita kuten
Baltian maat, Pohjois-Norja, Suomi, Ukraina, Turkki jne.). Mutta eräs sotapäällikkö tekee hänen
herjauksistaan lopun ja kostaa hänelle hänen herjauksensa (Tässä Venäjän hyökkäys Israeliin
ja USA kostaa ydinasein Putinille, joka lienee Raamatun Goog (Hes. 39:6)).
19. Silloin hän kääntyy oman maansa linnoituksiin, mutta kompastuu ja kaatuu, eikä häntä enää
ole. (Goog eli Putin? kaatuu lopulta Israelin vuorille. Venäjä kokenut valtavia tuhoja USA:n
ydinhyökkäyksen johdosta.)

Aikaisemmin tulkitsin totuudenkirjaa hieman eri tavalla kun Pohjan kuningas on NL/Venäjä. Nyt täytyy sanoa,
että aikaisempi tulkintani (kts. jäljempänä), sekä tuore edellämainittu tulkinta vain täydentävät toisiaan, sillä
näihin totuudenkirjan jakeisiin (Dan. 11:9-19) pätee jääkiekkotermeistä tuttu ns. toisen aallon hyökkäys eli
ensimmäisellä toteutumiskerralla profetiaa ei aivan viedä päätökseen asti vaan vasta ”toisella aallolla” päädytään
maaliin, jolloin profetialla on siis kaksinkertainen täyttymys samalla Pohjan kuninkaalla ja ”toisella aallolla”
viimeinenkin jae toteutuu täydellisesti. Esim. jakeessa 16 mainittu ”Ihana maa” vaihtuu ja siirtyy lähemmäksi
Israelia Venäjän ollessa Pohjan kuningas. Ensin siis ”Ihana maa” on Tsetshenia, sitten ratkaisuvaiheessa Syyria ja
Golanin kukkulat (=Israelin vuoret)...
Seuraavassa poiminta vanhasta blogiartikkelistani, jossa tulkitsin Dan. 11 jakeita hieman eri tavalla kun
Pohjan kuningas on Venäjä (tämä tulkinta ns. laahaa perässä profetian lopullista toteutumista ajatellen).
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/10/putin-hyokkaa-syyriassa-heikon-obaman.html (2.10.2015)
----------------------------------

TULKINTAA TOTUUDENKIRJAN ELI DAN. 11:n JAKEISTA 10-19,
JOISSA POHJAN KUNINKAANA ON VENÄJÄ
10. Ja hänen poikansa varustautuvat ja kokoavat suuret sotavoimat. Ja hän hyökkää ja kuohuu ja
tulvii, hän tulee toistamiseen(ensimmäinen kerta oli NL:n Afganistanin invaasio v. 1979) ja
tunkeutuu hänen linnoitukseensa asti (Tshetsenian 1. sota alkoi v. 1994).
11. Silloin Etelän kuningas (tshetseenikapinalliset johtajanaan Džohar Dudajev) kiukustuu ja
lähtee sotimaan häntä vastaan, Pohjan kuningasta (Venäjä ja Boris Jeltsin) vastaan. Tämä
nostattaa suuren joukon, mutta se joukko joutuu hänen valtaansa.
12. Ja kun se joukko on raivattu pois, paisuu hänen sydämensä. Hän kaataa kymmeniä tuhansia,
mutta ei ole kyllin vahva (sota päättyi nöyryyttävästi Venäjän tappioon v. 1996).
13. Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon, entistä suuremman, ja muutaman ajan, muutaman
vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla varustuksilla (Vladimir Putin aloittaa
Tshetsenian 2. sodan v. 1999).
14. Niinä aikoina monet nousevat Etelän kuningasta vastaan (syynä väitetyt tshetseeniterroristien
suorittamat kerrostaloräjäytykset eri puolilla Venäjää); ja sinun omasta kansastasi nousee
väkivallan miehiä, että näky kävisi toteen, mutta he itse lankeavat (tshetseeneissä
juutalaisverta?).
15. Ja Pohjan kuningas hyökkää ja luo vallin ja valloittaa varustetun kaupungin. Eivät kestä Etelän
käsivarret, ei sen valioväki, ei ole sillä voimaa seisoa vastaan. (taistelu pääkaupunki Grozny'sta v.
1999-2000 joka päättyi venäläisten voittoon helmikuussa 2000)
16. Ja hän, joka hyökkää sitä vastaan, tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa häntä
vastaan (Vladimir Putin). Hän asettuu Ihanaan maahan, ja hävitys tulee hänen kätensä
kautta (venäläiset asettuvat Tshetseniaan ja rankaisevat kapinallisia).
17. Ja nyt hän aikoo hyökätä valtakuntansa koko voimalla; mutta sopimus on hänellä mielessä, ja
hän saa sen aikaan. Hän antaa hänelle yhden tyttäristään, tälle turmioksi. Mutta siitä ei tule
pysyväistä eikä ole hänelle etua (Venäjä asettaa nukkehallitsijansa, ensin Ahmat Kadyrov'in ja
sitten hänen poikansa Ramzan Kadyrov'in Tshetsenian sotilasjohtajaksi).
18. Sitten hän kääntyy rantamaita vastaan ja ottaa valtaansa monet (Venäjän käymä Georgian
sota v. 2008, Krimin valtaus v. 2014 ja nyt hyökkäys Syyrian kapinallisia vastaan Syyrian
länsiosissa). Mutta eräs sotapäällikkö tekee hänen herjauksistaan lopun ja kostaa hänelle hänen
herjauksensa (Venäjän ja Putinin viholliset luonnollisesti suuttuvat ja haluavat kostaa).
19. Silloin hän kääntyy oman maansa linnoituksiin, mutta kompastuu ja kaatuu, eikä häntä enää
ole (Putinin kuolema terrori-iskussa omalla maaperällään?).

Huom. Tarkempaa selvitystä jakeista 18-19 tässä skenaariossa löytyy sivulta:
http://nokialainen.blogspot.fi/2016/03/venaja-vetaytyy-syyriasta-yllattaen-ja.html (15.3.2016)
Ja Venäjään sekä Googin sotaan liittyen lukemisen arvoinen artikkeli sivulta:
http://nokialainen.blogspot.fi/2016/03/israel-elaa-nyt-valheellisessa-turvassa.html (28.3.2016)

