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Seuraavassa profeetallista analyysia Totuudenkirjasta (Dan. 11:9-20) nykyaikaan sovellettuna kun
oletetaan Pohjan kuninkaaksi Israelia sen voimakkaan armeijansa myötä (Yhdysvaltain
varustama). Israel on käynyt itsenäistymisensä jälkeen kolme hyökkäyssotaa Etelän kuningasta eli
Egyptiä/Gazaa vastaan vuosina 1956, 1967 ja 2009. Nämä olivat maahyökkäyksiä, joten kriteerit
Israelista hyökkäävänä Pohjan kuninkaana täyttyvät (Israel sijaitsee pohjoisessa Egyptiin ja
Gazaan nähden). Gazan kaistale kuului ennen vuotta 1967 Egyptiin, joten sitä voidaan pitää
nykyään Etelän kuninkaana jonka kimppuun Israel on näinä päivinä taas ryhtymässä
maahyökkäyksen turvin. Tulossa on siis kohtalokas 4. hyökkäyssota Israelille Etelän kuningasta
vastaan (jae 18). Pitää muistaa että Israel elää vielä epäuskon vallassa kun on kysymys uskosta
Jeesukseen Kristukseen ja maa on hyvinkin maallinen valtio, jossa kaikenlainen synti rehottaa. Voi
olla että Jumalan tuomio tulee iskemään lähiaikoina Israeliin ja se heikentyy, kuten on ennustettu
Hesekielin profetiassa (Hes. 38:8, ks. http://www.reinosav.net/hesekiel.htm). Seuraa Jaakobin
ahdistus, jonka aikana Israel puhdistetaan ja juutalaiset kääntyvät oikean Messiaansa puoleen.
Seuraavassa analyysissa jakeiden selitykset on punaisella. Kyseiset sodat ja niitten kulut voi
tarkistaa vaikka Wikipediasta.
9. Tämä hyökkää Etelän kuninkaan valtakuntaan, mutta palajaa takaisin maahansa.
10. Ja hänen poikansa varustautuvat ja kokoavat suuret sotavoimat. Ja hän hyökkää ja kuohuu ja
tulvii, hän tulee toistamiseen ja tunkeutuu hänen linnoitukseensa asti. (Suezin-Siinain sota 1956;
Etelän kuningas on Egypti/Siinai/Gaza; Pohjan kuningas = Israel)
11. Silloin Etelän kuningas kiukustuu ja lähtee sotimaan häntä vastaan, Pohjan kuningasta 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.
13. Pohjan kuningas (=Israel) nostattaa jälleen joukon, entistä suuremman, ja muutaman ajan,
muutaman vuoden kuluttua (=Kuuden päivän sota 1967) hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla
varustuksilla.
14. Niinä aikoina monet nousevat Etelän kuningasta (=Egypti) vastaan; ja sinun omasta kansastasi
nousee väkivallan miehiä (=Ariel Sharon, sotasankari), että näky kävisi toteen, mutta he itse
lankeavat (=Sharon Gazan suhteen 2005).
15. Ja Pohjan kuningas (=Israel) hyökkää ja luo vallin (=valloittaa Siinain niemimaan) ja valloittaa
varustetun kaupungin (=Sharm el-Sheikh). Eivät kestä Etelän käsivarret, ei sen valioväki, ei ole sillä
voimaa seisoa vastaan.
16. Ja hän, joka hyökkää sitä vastaan, tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa häntä vastaan. Hän
asettuu Ihanaan maahan (=Gaza?), ja hävitys tulee hänen kätensä kautta. (Ariel Sharon ja Kuuden
päivän sota 1967)
17. Ja nyt hän (=Israel ja PM Olmert) aikoo hyökätä valtakuntansa koko voimalla (Gazan sota
2008-2009 ja Israelilla maahyökkäys); mutta sopimus on hänellä mielessä, ja hän saa sen aikaan.
(Israel ja Hamas tulitaukoon 18.1.2009) Hän antaa hänelle yhden tyttäristään, tälle turmioksi.
Mutta siitä (=tulitauosta) ei tule pysyväistä eikä ole hänelle etua. (Hamas terrorisoi edelleen Israelia
vuosina 2012, 2014 ja Israel päättää tuhota sen)
18. Sitten hän kääntyy rantamaita (=Gazan alue) vastaan ja ottaa valtaansa monet. Mutta eräs
sotapäällikkö tekee hänen herjauksistaan lopun ja kostaa hänelle hänen herjauksensa. (Israelin ja
Gazan välinen sota 2014; 'eräs sotapäällikkö' = Hizbollahin Hassan Nasrallah?)
19. Silloin hän kääntyy oman maansa linnoituksiin (=Israelin maa-alue), mutta kompastuu ja

kaatuu, eikä häntä enää ole (Netanyahu kuolee?).
20. Ja hänen sijaansa nousee eräs, joka antaa veronvaatijan käydä läpi valtakunnan ihanimman
maan (=Gaza?). Mutta muutamien päivien kuluttua hänet tuhotaan, ei kuitenkaan vihan väellä eikä
sodalla.

