Analyysiä Danielin pedoista (osa 3)
Pasi Toivonen kirjoitti 29.07.2002 kello 09:01:
> Rauhan tervehdys,
>
> En ole pystynyt vastaamaan Sinulle, koska olin viime viikon mökillä.
> Tulin torstaina takaisin ja luin kirjeesi perjantaina, mutta oli
> vaikea keksiä mitä vastaisin.
>
> Mitä Leo Melleriin tulee, hänen Patmos-säätiönsä on julkaissut monia
> hyviä Wilkersonin kirjoja, jossa hän kertoo että Amerikka on maailman
> syntisin kansakunta. Ajattelin, että Leo Meller ajattelee asioista
> samalla tavalla Wilkersonin kanssa, mutta järkytyin kun aloin kuulla
> huhuja että Meller pitäisi George W. Bushia uudestisyntyneenä
> kristittynä. Sain sinulta vahvistuksen että näin todella on.
> Ilmeisesti hänen inhonsa kohdistui vain Clintonin hallintoon, niinkuin
> sinä sanoit, ja ääni kellossa muuttui kun Bushista tuli Presidentti.
> En oikein ymmärrä miksi Patmos edelleen julkaisee Wilkersonin kirjoja
> -- ehkä hän yrittää pitää viimeiset vanhoillisesti ajattelevat
> joukossaan. Melleristä tulisi hyvä agentti CIA:lle, jollei hän ole jo.
> [Huom. kirjoitin tämän lauseen jo ennen kuin olin lukenut viimeisimmän
> kirjeesi].
Mitä tulee Patmoksen Wilkersonin kirjojen myyntiin, niin se tekee sitä vain rahan vuoksi.
Wilkerson on suosittu saarnamies ja hän myy kirjoituksillaan takuuvarmasti täällä Suomessa.
Kolikoita tippuu vain Patmoksen rahakassaan.
En muuten kyllä pidä Wilkersoniakaan ihan täysin oikeana profeettana. Hän itse johtaa melko
hurmoshenkistä seurakuntaa New Yorkissa ja on perihelluntailaisen henkikasteopin kannalla.
Hyvä että hän on ottanut kantaa nykyiseen menestysteologiaan kriittisesti.
> Olen pyrkinyt lukemaan Raamattua avoimin silmin, niin etten sokeasti
> uskoisi siihen mitä Cutting Edge tai Leo Meller opettaa. Tutkittuani
> Danielin Kirjaa tulin siihen tulokseen, että Raamatussa ei itse
> asiassa sanota niin että maailma tultaisiin jakamaan kymmeneen osaan;
> neljäs valtakunta josta Daniel kertoo voisi periaatteessa olla
> Eurooppa, mutta koska Daniel 7:23:ssa sanotaan että tämä valtakunta
> syö kaiken maan, otan tämän kirjaimellisesti. Tosin minun on vaikea
> kuvitella että Eurooppa valloittaisi koko maailman, joten Cutting
> Edgen teoria voi olla oikea.
Raamattu sanoo, että ne 10 sarvea nousevat siitä valtakunnasta (EU:sta?). Näinollen on perusteltua
olettaa ettei maailma jakaannu 10 osaan. 10 sarvea edustavat sitä petovaltiota ja ovat sen ydin. Nyt
kenraalivaiheessa mm. Venäjä, USA, Iso-Britannia, Kanada, Ukraina ym. voisivat olla tulevan
NATO-pedon ydin. Näin etukäteen on vaikea nimetä muita maita.
Ei kannata ottaa aivan kirjaimellisesti sitä kohtaa Raamatussa, jossa sanotaan että 4. peto syö
KAIKEN maan. Eihän muinainen Rooman valtakuntakaan ulottanut valtaansa aivan kaikkialle.
Voitaisiin tulkita näin, että 4. peto syö KAIKEN ANTIKRISTUKSEN HALLITSEMAN maan.
Tuskin koko maapalloa antikristus hallitsee, jos esimerkiksi otetaan esim. Amazonin sademetsissä
asuvat alkuasukkaat.

> Mitä tulee Ilmestyskirjan lukuihin 17 ja 18, niin minä kyllä tulkitsen
> että nämä kaksi Babylonia tarkoittavat samaa asiaa. Sinun tulkintasi
> näyttää olevan lähellä Cutting Edgen opetusta. Millä sinä perustelet
> väitteesi että luvun 17 Babylon olisi uskonnollinen? Sanotaanhan
> jakeessa 18: "ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla
> on maan kuninkaitten kuninkuus." Minusta tämä viittaa Yhdysvaltoihin
> tai New Yorkiin. Minusta tässä ei voi olla kyseessä Antikristukseen
> liittyvä uskonnollinen järjestelmä senkään vuoksi, koska
> Ilmestyskirjan kohdassa 19:20 Väärä Profeetta on edelleen hengissä,
> hetkellä jolloin Jeesus on laskeutunut maahan Harmageddonin taistelun
> jälkeen. Ilm. 17:16:ssa taas Peto ja kymmenen kuningasta yhdessä
> tuhoavat tämän porton. Uskon että tämä tapahtuu melko aikaisessa
> vaiheessa, koska näissä luvuissa puhutaan suuresta vauraudesta joka
> tuhoutuu Babylonin mukana. Sen jälkeen kun vitsaukset toden teolla
> alkavat 2. sinetistä eteenpäin, haihtuvat myös kansakuntien rikkaudet.
> Leo Meller uskoo että Ilmestyskirjan vitsaukset koskettavat pääasiassa
> vain Eurooppaa (neljäs osa maata; Ilm. 6:8). Minusta tämä on
> hakuammuntaa, sillä ainakin 6. sinetti (aurinko pimenee) koskettaa
> koko maailmaa. Ilm. 6:8 voidaan tulkita myös niin, että neljäs osa
> maata tarkoittaa 25% maapallon väestöstä (ainakin 1,5 miljardia
> ihmistä saa surmansa).
Uskonnollisen pedon puolesta Ilm.17:n kohdalla puhuu jakeet 4-6, joissa sanotaan, että portto on
juovuksissa pyhien verestä. Tämä sopii hyvin esikuvallisesti Rooman kirkon valta-aikaan
keskiajalla, kun inkvisitiolaitos poltti aitoja uskovia roviolla kerettiläisinä. Tämä tulee jollain tavalla
toistumaan nyt lopun ajalla, kun väärä profeetta porttokirkon johtajana tulee vainomaan todellisia
uskovia. Uskon, että porttokirkon keskus sijaitsee Roomassa lopullisen antikristuksen kaudella ja
Roomalaiskatolinen kirkko on se maailman eri uskontojen yhdistäjä, jolloin muodostuu ns.
maailmanuskonto. Jakeessa 9 sanotaan, että portto eli nainen istuu 7 vuoren päällä. Nämä 7 vuorta
voisivat olla Rooman kaupungin 7 kukkulaa.
Vielä koska luvussa 17 puhutaan nimenomaan porttonaisesta, niin luulisi kyseessä olevan luopunut
Kristuksen morsian eli seurakunta, joka sopii uskonnolliseksi Babyloniksi; luvussa 18 ei niinkään
puhuta porttonaisesta. Rooman kirkkohan ei ole mitään muuta kuin porttokirkko, joka on sekoitus
pakanauskontoa ja kristinuskoa. Luvussa 17 kuvataan vielä porton rikkauksia, jotka sopivat
Roomalaiskatoliseen kirkkoon. Nykyajan porttokirkko voisi olla Amerikasta lähtöisin oleva
karismaattinen uudistusliike, johon on myös sekoittunut pakanauskontoa; se on ns. kristillistä New
Agea. Myös menestysteologia on luopumista Kristuksen opista.
Ilm.17 toteutui esikuvallisesti siis jo profetian antamisen aikoina, kun Rooma vainosi kristittyjä.
Ilm.17:16 toteutui esikuvallisesti keisari Neron aikana, kun hän aiheutti Rooman palon.
Ilm.17:18 mainittu nainen eli suuri kaupunki voi olla sama kaupunki, kuin Ilm.18:ssa mainittu
kaupunki. Uskonnollinen ja taloudellinen keskus voivat sijaita samassa paikassa; tätähän voi
tarkoittaa luvun 18 jae 2, jossa sanotaan, että KUKISTUNUT, KUKISTUNUT on se suuri kaupunki
eli siis kukistunut uskonnollisesti ja taloudellisesti. Välttämättä näin ei ole. Nykyään kuitenkin New
Yorkista voidaan sanoa, että se on sekä USA:n taloudellinen että uskonnollinen keskus.
Minusta väärän profeetan hengissä olemisella Harmagedonin aikoihin ei ole mitään tekemistä
Ilm.17 tulkinnan kanssa. Uskonnolliset Babylonit vain siirtävät paikkaansa lopun myllerryksessä.

Uskon, että viimeinen uskonnollinen Babylon on Jerusalemin kaupunki vihan maljojen aikaan,
jossa väärä profeetta majailee. Antikristuksen uskonnollinen järjestelmä tuhoutuu lopullisesti vasta
Jeesuksen tullessa näkyvästi takaisin.
> Vielä pedon merkistä: Ilm. 13:16-18: "ja se saa KAIKKI... panemaan
> merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei KUKAAN muu voisi ostaa
> eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen luku." Minä
> kyllä uskon että raha häviää kaikkialta maapallolta, niin ettei kukaan
> kauppias hyväksy sitä maksuksi, koska se on arvotonta. Vaihtokauppa
> varmasti toimii, niin että alikehittyneissä maissa ihmisten on
> mahdollista hankkia elantonsa ilman merkkiä. Sain vastauksestasi sen
> käsityksen että maat, kuten Japani, Australia, Taiwan, Etelä-Korea ja
> monet muut Euroopan ulkopuoliset (kehittyneetkin) olisivat sellaisia
> että Pedon merkkiä ei otettaisi siellä käyttöön. Oletko todella tätä
> mieltä?
Pedon merkistä sanon edelleen saman kuin 4. pedosta eli Ilm.13:16-18:ssa sana KAIKKI
tarkoittanee kaikkia antikristuksen valtakunnan asukkaita eikä siis kaikkia maapallon asukkaita.
Rahan häviämiseen maapallolta en osaa sanoa mitään, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä että se
joka paikassa liittyisi pedon merkkiin; vain antikristuksen valtakunnassa pedon merkki on kytketty
ostamiseen ja myymiseen. Pedon merkki on nimenomaan pedon kumartamista.
> Lyhyesti viimeisimmästä kirjeestäsi: Minä olen jo kauan rukoillut että
> Herran tulo tapahtuisi mahdollisimman pian, sotineen
> pörssiromahduksineen ym. Lama-ajat ja sodat saavat ihmisten sydämet
> kääntymään Herran puoleen niin Israelissa kuin muuallakin (Euroopassa
> ja Yhdysvalloissa). Lisäksi. mitä pikemmin Herra tulee, sitä pikemmin
> koittaa myös hetki jolloin kenenkään ei tarvitse mennä enää
> helvettiin. Ei ole mitään mieltä siinä että rukoilemalla näitä asioita
> koetettaisiin viivyttää esim. 1000 tai 10000 vuotta. Leo Meller on
> tässä kyllä täysin eksyksissä.
>
> Siunausta,
>
> Pasi Toivonen
Leo Meller on todella eksyksissä. Hän rukoilee nykyisen ajan jatkumista ilmeisesti vetoamalla
lähetystehtävään, jota ei voitaisi suorittaa rauhattomina aikoina. Jumala kyllä tietää kunakin aikana
miten pelastaa ihmisiä. Hänellä on siihen monia tapoja. Sodat kuitenkin palvelevat mielestäni
parhaiten herätystä. Muulloin on enimmäkseen valeherätystä.
Terv. ______

HEI PASI, TÄSSÄ VIELÄ JULKAISTAVAA JOS HALUAT. TERV. _______.
Pasi Toivonen kirjoitti 30.07.2002 kello 18:22:
> Tervehdys,

> Jotenkin tuntuu, että me olemme pysyvästi eri mieltä joistakin
> Raamatun kohdista, enkä tiedä kannattaako näitä kirjeitä enempää
> julkaista, jos mitään uutta ei tule enää esille. Mainitsen
kuitenkin
> pari kysymystä jotka tulkintasi toi esille.
>
> (1) Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tulkintasi mukaan Daniel 8:23
> tarkoittaa sitä, että neljäs peto (Antikristuksen hallitsema
Eurooppa)
> ottaa kaiken (1/4 maata, Euroopan) haltuunsa. Mutta neljäs peto on
jo
> itsessään Antikristuksen hallitsema Eurooppa. Tällöinhän Raamattu
> toistaisi itseään. Sen tähden pitäisi löytää parempi selitys.
Ei kai tästä asiasta enempää kannata enää vääntää. Sen kuitenkin
sanon että 1/4 maata ei välttämättä tarkoita pelkästään Eurooppaa,
vaan yhdessä itäistä (mm. Kiina) ja läntistä (mm. Ranska ja Italia)
osaa antikristuksen valtakunnasta lopputäyttymysvaiheessa. Nyt
kenraalivaiheessa 1/4 maata voisi tarkoittaa Venäjää ja USA:ta
(+Kanada?). Otan siis huomioon kuvapatsaan molemmat jalat. Toinen on
haarautunut Itä-Saksasta (Varsovan liitto) ja toinen Länsi-Saksasta
(NATO); Huom. lanteet ja vatsa vaskea eli Natsi-Saksa.
Muuten välttämättä Ilmestyskirjan 4. sinetin kohdalla 1/4 maata ei
tarkoita antikristuksen valtakuntaa, mutta todennäköistä se on.
> (2) Myös luvun 18 Babylonista sanotaan että hänestä on löydetty
> profeettain ja pyhien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Tämän
> vuoksi minä pidän lukujen 17 ja 18 Babyloneja samoina.
Eikö porttonaisella yleensä tarkoiteta luopunutta Kristuksen
morsianta eli seurakuntaa. Näin Ilm.17 kuvaa mielestäni eri asiaa kuin
18. luku, jossa puhutaan maan mahtavista kauppiaista.
Toki taloudellisen Babylonin (luku 18) alueellakin on tapettu pyhiä;
tarkoittaahan taloudellinen Babylonkin petoa.
Terv. ________

