Analyysiä Danielin pedoista osa 2
Pasi Toivonen kirjoitti 11.07.2002 kello 17:07:
> Rauhan tervehdys,
Tervehdys itsellesi. Olin tässä viikon päivät matkoilla Itä-Suomessa enkä näinollen ole ehtinyt
vastata viestiisi aikaisemmin. Vastaan tässä lyhyesti esittämiisi kysymyksiin.
> Laitoin joitakin kirjeitäsi nettiin pari päivää sitten.
Kiva että julkaiset näitä kirjeitäni. Hyvä että jotenkin saa äänensä kuuluviin.
> Olet luultavasti oikeassa kun sanot ettei Ilmestyskirjan lukua 17 ja
> 18 voida siirtää seitsemää vuotta taaksepäin. Olen lisäksi tullut
> siihen tulokseen, että lukujen 17 ja 18 Babylon on sama asia.
> Erehdyin, koska en ole lukenut tarpeeksi Raamattua.
Mielestäni lukujen 17 ja 18 Babylon ei ole aivan sama asia. Luvun 17 Babylon on uskonnollinen
portto kun taasen luvun 18 Babylon esittää taloudellista Babylonia.
Poliittinen Babylon eli peto vihaa porttoa eli uskonnollista Babylonia ja tuhoaa sen vihan ajan (42
kk) lopulla. Nykypäivänä uskonnolliseen Babyloniin voitaisiin lukea USA:ssa esim. uskonnollinen
oikeisto (Pat Robertson, Gerry Falwell, ehkä Billy Graham ym.), joka on ollut George W. Bushin
taustavaikuttaja ja eteenpäinviejä.
> Nähtävästi ajattelet että tämä Babylonin tuhoutuminen tapahtuu aivan
> loppuvaiheessa, koska luvussa 16 puhutaan jo valmisteluista
> Harmageddonin taistelua varten (jakeet 14 ja 16). Itse asiassa, tämä
> kuulostaa järkevämmältä kuin Cutting Edgen teoriat. Mutta kuitenkin,
> minusta luvun 18 kuvaus sopii Yhdysvaltoihin (ainakin tämän päivän
> USA:aan) paremmin kuin mihinkään toiseen maahan. Sitäpaitsi, Portto
> (=Babylon) tuhotaan kymmenen kuninkaan toimesta jotka palvelevat
> Antikristusta; joten, lukujen 17-18 Babylon ei voi olla Antikristuksen
> valtakunta. Olen itse asiassa vakaasti sitä mieltä että tämä Babylon
> on USA, vaikkakin sen tuho tapahtuu todennäköisesti paljon myöhemmin
> kuin mitä CE arvelee. Mutta on olemassa sittenkin pieni mahdollisuus
> että CE on oikeassa: voidaan ajatella, että se, että USA on ollut
> johdattamassa maailmaa kohti Uutta maailmanjärjestystä tarkoittaa sitä
> että USA on ratsastanut Pedon (=Antikristuksen) selässä jo pitkän
> aikaa ennenkuin Antikristus edes ilmestyy. Tätä minä tarkoitan sillä,
> että Ilmestyskirjaa voi tulkita kymmenin eri tavoin, eikä lopullista
> selvyyttä tahdo saada millään.
On totta, että luvun 18 kuvaus sopii tänä päivänä parhaiten USA:han, mutta se on kuitenkin vain
kenraaliharjoitusta.
Aika mielenkiintoinen tuo kohta missä sanotaan, että porton tuhoaa 10 kuningasta eli 10 sarvea.
Voisikohan olla niin, että jos portto tarkoittaa taloudellista Babylonia, niin antikristuksen eli 10
kuninkaan valtakunnassa tapahtuisi jakautuminen (sisäinen ristiriita) ja itäinen puolisko eli
kuvapatsaan toisen jalan 5 varvasta nousisi läntistä puoliskoa vastaan ja lopulta tuhoaisi tämän.
Läntisen puoliskon 5 kuningasta tietenkin vaikuttaisi omalla politiikallaan tähän. Näin olisi siis

selitettävissä se että Venäjä aloittaisi ydinsodan USA:ta vastaan kenraaliharjoitusvaiheen 42 kk:n
lopussa ja taloudellinen Babylon eli USA kukistuisi. 4. peto on siis NATO, joka jakautuu läntiseen
(USA) ja itäiseen (Venäjä) puoliskoon. En kuitenkaan usko, että Venäjästä koskaan tulisi
täysivaltainen NATO:n jäsen, mutta jo nykyinen NATO:n yhteistyöneuvosto luo eräänlaisen
maailmanhallituksen.
Tuo on hyvä huomio, että USA on ratsastanut pedon (=antikristillinen henki) selässä jo pitkään
luoden uutta maailmanjärjestystä.
On se hyvä että meillä on näin rikas kirja kuin Ilmestyskirja, jota voi tulkita monin eri tavoin. Ei
suotta se ole Raamatun viimeinen kirja ja eräänlainen Yljän rakkauskirje morsiamelleen.
Ilmestyskirja antaa loppujen lopuksi todellisen kuvan Jeesuksesta Kristuksesta.
> Kuinka kauan luulet hääjuhlien kestävän? Useimmat puhuvat seitsemästä
> vuodesta. Entä milloin arvelet ensimmäisen tempauksen tapahtuvan?
Hääjuhlien kesto riippuu siitä monesko tempaus on kyseessä, esim. viimeisessä lopullisessa
tempauksessa hääjuhlat kestävät ehkäpä vain yhden päivän kun Jeesus jo tulee takaisin maan päälle
pyhiensä kanssa ja tuhoaa väärän profeetan ja antikristuksen. Ne jotka on temmattu jo yli 3,5 vuotta
aikaisemmin tietenkin viettävät pitempiä hääjuhlia kunnes tulevat Jeesuksen kanssa takaisin maan
päälle. Juutalaisen perinteen mukainen 7-vuotinen hääjuhla saattaa vertauskuvallisesti olla
houkutteleva. En usko kuitenkaan siihen. Ensimmäinen tempaus saattaa tapahtua jo tänä vuonna,
jos Jumala suo. Ainakin suuren terrori-iskun (ydin-isku) mahdollisuus on nykyään suuri. Itse
veikkaan loppukesää tai syksyä. Toisen maailmansodan loppumisesta on kulunut elokuussa tasan
57 vuotta, joka on myös Nostradamuksen ennustaman rauhanjakson pituus. Veikkaan että ydin-isku
tapahtuisi johonkin Yhdysvaltain länsirannikon kaupunkiin San Franciscon ja Los Angelesin
tienoille, joka myös aiheuttaisi tuolle alueelle suuren maanjäristyksen. Kyse on ehkä yhdestä
kaupungista ja satojen tuhansien kuolonuhreista. Tämä olisi se kuolinhaava USA:lle. Ikävää mutta
totta mahdollisesti.
> Daniel 7:23: "Neljäs peto on neljäs valtakunta... se syö KAIKEN
> maan..." Minusta tässä puhutaan nimenomaan maailmanhallituksesta.
> Entäpä Pedon merkki (Ilm. 13: 14-18)? Minusta kaikki maailman ihmiset
> joutuvat valinnan eteen: ottaako Pedon merkki vai kärsiäkö mieluummin
> seuraukset? Tämäkin vaatii maailmanhallituksen. Miksi Jumala säätäisi
> niin että vain osa maapallon asukkaista joutuisi tämän valinnan eteen?
> Tai miksi vain osa maapallon väestöstä joutuisi kasvotusten
> Ilmestyskirjan vitsausten kanssa?
Kuten mainitsin, NATO:n uusi yhteistyöneuvosto, johon kuuluu siis Venäjä, voisi olla se
kenraalivaiheen maailmanhallitus. Uskon että kyse on sotilaallisesta liittoutumasta.
En usko, että pedon merkki tulisi käsittämään koko asutettua maanpiirin. Riittää että se käsittää
pedon valtakunnan alueen (n. 4. osa maata?). Eihän ole järkevää olettaa, että esim. joku Tongasaaret
voisi kuulua pedon valtapiiriin. Se vaatisi jo paljon resursseja miehittää jokainen maapallon osa.
Valinnan eteen joutuvat juuri Babylonin asukkaat, koska ovat kaikkein tietoisempia ja suurimmassa
vastuussa suhteessa antikristukseen.
Ilmestyskirjan vitsaukset kyllä tulevat tavalla tai toisella vaikuttamaan kaikkialle, mutta
voimakkaimmin ne vaikuttavat juuri antikristuksen valtakunnassa.
> MIhin Raamatussa sinä perustat sen että Antikristuksen valtakunta
> olisi nimenomaan Eurooppa? Leo Meller on puhunut paljon tästä Euroopan
> supervallasta Antikristuksen valtakuntana, mutta olen suhtautunut

> häneen epäillen koska hän ei mainitse Amerikkaa ollenkaan;
> mahdollisesti hän pitää USA:ta niin kristittynä valtiona ettei sillä
> ole mitään osaa Lopun ajan tapahtumissa.
Koska Eurooppa (Rooman valtakunta) oli se alue, joka vaikutti silloin kun Jeesus oli täällä
ensimmäisen kerran. Euroopan liittovaltio tulee olemaan USA:n jatke maailman supervaltana.
Kyllä Mellerkin on kritisoinut Amerikkaa, mutta se on koskenut lähinnä sen demokraattisen
puolueen siivestä valittuja presidenttejä kuten Bill Clinton; aika kummallista muuten että
republikaanit ovat niitä kyyhkyjä.
> Aadamin luominen: piispa Usser laski että Aadam luotiin vuonna 4004
> e.Kr. Tällöin Jeesuksen näkyvän paluun olisi pitänyt tapahtua jo
> vuonna 1996. En menisi väittämään Usserin erehtyneen niin heppoisin
> perustein, että koska 6000 vuotta on jo kulunut.
Ei välttämättä ole niin, että Jeesuksen näkyvä paluu tapahtuisi täsmällisesti 6000 vuoden päästä
Aadamin luomisesta. Kyse on tietystä aikahaarukasta. Jeesushan otettiin taivaaseen vasta v. 32 jkr.
ja siitä täytyy kulua ainakin 2000 vuotta.
> Vielä pari asiaa aikaisemmista kirjeistäsi:
>
> - Sanoit, että Antikristuksia on useita. Onko viimeinen Antikristus se
> joka heitetään "elävältä tuliseen järveen" (Ilm. 19:29), ja onko niin
> että aikaisemmille Antikristuksille ei tehdä näin?
Kyllä mielestäni asia on näin.
> - Ilmestyskirjan 19. luvussa sanotaan, että Pedon annetaan "puhua
> suuria sanoja ja pilkkapuheita" 3,5 vuotta. Onko mahdoton ajatus että
> tämä sama Antikristus hallitsisi tätä ennen seitsemän vuotta mutta
> ilman pilkkapuheita?
Voisihan se olla mahdollista. Näin mm. Bill Clinton voisi olla USA:n seuraava ja viimeinen johtaja.
Hänhän on eräänlainen "kelvoton", ks. Dan.11:21, joka tempauksillaan aiheutti suuren kohun.
Myös Mihail Gorbatsov (="kelvoton") voisi olla Venäjän viimeinen johtaja. Hän olisi NL:n
petokatraan 7. pää ja samalla sen 8. pää; NL näin ollen eräällä tavalla syntyisi uudestaan.
> Haluaisin vielä tietää, että onko Kipinä tai Leo Meller kirjoittanut
> mitään George W. Bushista?
Enpä ole nähnyt mitään kirjoituksia. Ainoastaan kaseteillaan Meller on julistanut George W. Bushin
pyhäksi ja uudestisyntyneeksi kristityksi.
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