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Danielin petojen tulkintaa profetiassa (Dan. 7) 

Äskettäin vieraskirjaani kirjoitti eräs henkilö, joka halusi tuoda esiin profetiatulkintaa VT:n Danielin kirjasta. 
Kiinnostuin asiasta. Laitan aluksi tähän Ension hyvän alustuksen Danielista henkilönä siihen aikaan kun hän 
vaikutti Baabelissa kuninkaan (Nebukadressar II) uninäkyjen selittäjänä. Näiden näkyjen (Danielin sekä 
Nebukadressarin) tulkinnat viittaavat selvästi lopun aikaan, jota nyt elämme. Ensiolla on aikalailla erilaiset 
tulkinnat Danielin 7. luvun näyssä esitetyistä pedoista eli maailmanvalloista kuin minulla. Haluan näin tuoda 
esille myös omat selitykseni näille Danielin pedoille, jotka mielestäni vastaavat paremmin todellisuutta. Ension 
johdannon jälkeen siis minun tulkintani pedoista.

Danielin kuvapatsas (Dan. 2) ja pedot (Dan. 7)

Lopun aika

     Danielin kirja kertoo lopun ajasta, eli siitä ajasta missä nyt elämme. Sen vuoksi on syytä tutkia mitä 
Daniel on nähnyt. Danielhan ei sanan varsinaisessa merkityksessä ollut Jumalan asettama profeetta, 
vaan hän kertoo sen mitä Jumala hänelle paljasti, joko unien, tai näkyjen kautta.
     Ensin kannattaa kiinnittää huomio siihen, että Daniel kertoo, kuinka lopun aikana taidollisia monin 
tavoin alistetaan, sekä ahdistetaankin, mutta Danielin mukaan heitä odottaa suuri palkinto. Uskon 
tämän tarkoittavan sitä, että monenlaisia harhaoppeja, sekä niiden opettajia ilmaantuu. Sen vuoksi ei 
kannata hämmästyä niistä harhoista, joilla Jumalan Sanaa yritetään ”vesittää”. Kaikkein tärkeintä onkin 
pitää huoli omasta uskostaan Jumalaan.
     Daniel itse toimi Baabelin kuninkaan palvelijana hänen hovissaan. Daniel oli päättänyt erottautua 
kaikesta muusta palvelijain joukosta, sillä sydämessään hän palveli ainoastaan Jumalaa. Baabelhan oli 
Babylonian pääkaupunki. Se oli pyritty tekemään niin suureksi ja hienoksi, että se voittaisi hyvyydellään
toiset kaupungit. Tällaisessa paikassa ja tällaista, kuin jumalana esiintyvää henkilöä Daniel siis palveli. 
Varmaankin Danielin vahvan uskon vuoksi Jumala halusi antaa hänelle nämä näyt.
     Kun lukee tarkasti Danielin kirjaa, niin voi huomata, että hän itse kyllä ymmärsi mitä nämä unet ja 
ilmestykset tarkoittivat. Danielin pitikin verhota Jumalan antamat näyt, niin ettei kuningas niitä 
ymmärtäisi. Raamatussa Baabel tarkoittaa kaiken sekoittamista, mutta babylonilaisten sille antama nimi
merkitsee jumalan porttia. Vaikkei ymmärtäisi tätä Danielilta saatua profetiaa, niin jotain voi jo päätellä 
näistä nimien tulkinnoista.
     Danielin kirjan seitsemännessä luvussa hän kertoo nähneensä Jumalan antaman näyn. Näyssä oli 
meri, joka tarkoittaa maailmaa, jossa elämme. Tuota merta kuohuttivat maailman tuulet. Maailman 
meressä oli myöskin petoja. Ne olivat kaikki erilaisia. Oletan, että nämä pedot olivat erilaisia kansoja 
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hallitsijoineen. Varmasti nämä kansat vaikuttaisivat lopun ajan historiaan. Uskon, että yksi näistä 
kansakunnista tarkoittaa Saksaa, joka oli mukana maailmansodassa. Päättelen sen mainitusta 
kotkasta. (Kotkahan on natsisaksan symboli) Toinen oli karhun näköinen ja sille sanottiin: nouse ja syö 
paljon lihaa. Jostain syystä tämä tuo mieleen Venäjän. Kolmas peto, jolle valta annettiin oli ehkäpä 
USA. Kannattaa huomata, että Saksa ja USA ovat katolilaisia maita. Ehkäpä niiden ansiosta Venäjäkin 
menettää valtansa.
     Kuitenkin neljäs peto oli kaikkein hirmuisin, väkevin ja erilainen, kuin muut pedot. Tuolla pedolla oli 
kymmenen sarvea. Tulkitsen nuo sarvet kuninkaiksi, tai hallitsijoiksi. Tämä peto oli erilainen, kuin muut. 
Siis koko maa tulisi olemaan erilainen. Tämän vuoksi minä tulkitsen, että tuo valtio olisi Vatikaani. 
Profetiassa puhutaan sen kymmenestä hallitsijasta. Tulee siis olemaan kymmenen maan johtajaa ja 
näiden jälkeen tulee nousemaan erilainen hallitsija. Profetian mukaan hän tulee ottamaan valtansa alle 
myös nuo kolme ensin mainittua valtiota.

Ja tämä Ension tulkinta Danielin 4. pedosta jatkuu sitten siihen johtopäätökseen, että 11. paavi Vatikaanin 
perustamisesta v. 1929 olisi Raamatun Antikristus (11. sarvi eli ”pieni sarvi”). Tällä hetkellä paavi Franciscus on 
8. paavi. Olen kyllä aivan eri mieltä tulkinnasta, sillä Franciscus on mielestäni Ilmestyskirjan Väärä profeetta eli 
2. peto (Ilm. 13:11-), uskonnollinen johtaja, joka matkii Jeesusta ("kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet") ja 
nousee maasta (Vatikaanista keskellä Italiaa), ei kansojen merestä, kuten 1. peto.

Seuraavassa oma tulkintani Danielin 7. luvun pedoista, joka on 
realistisempi kuin Ension.

Ensio, näen hieman eri tavalla Danielin kirjan pedot. Ensinnäkin pitää lähteä siitä lähtökohdasta, että Danielin 
pedoilla on sekä Lännen että Idän tulkintaversiot lopunajalla. Näin täytyy olla, kun ajattelemme maailman 
sotilasmahteja, jotka jakaantuvat tällä hetkellä USA:n ja NATO:n johtamaan lännen blokkiin ja Venäjän ja Kiinan 
johtamaan itäiseen blokkiin. Viimeisinä päivinä ja Harmagedonin aikaan nämä ottavat yhteen. Lähden aluksi 
tulkitsemaan Danielin "läntistä versiota" pedoista (Dan. 7:2-8).

2. Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan 
neljä tuulta kuohutti suurta merta.
3. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen.
4. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin 
siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille 
annettiin ihmisen sydän.
5. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli 
suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa".
6. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli 
neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.
7. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen 
väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. 
Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.
8. Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi (=AK) puhkesi niiden välistä, ja kolme 
edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, 
ja suu, joka herjaten puhui.

Tämä Danielin 4. peto rinnastuu Ilmestyskirjan petoon (Ilm. 13), jolla on myös kymmenen sarvea ja sillä 
on piirteitä kaikista muista Danielin pedoista (Ilm. 13:2).

1. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja 
sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.
2. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita 
niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.
3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava 
parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.
4. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa 
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sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?"
5. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 
neljäkymmentä kaksi kuukautta.  

Danielin petojen "lännen versiot":

1. peto = Britannia, jolla kotkan siivet (USA). Iso-Britannian eli Yhdistyneen kuningaskunnan vaakunassa on 
leijona (=Britannian kansalliseläin/symboli) ja USA:n vaakunassa on valkopäämerikotka, joka on USA:n 
kansallislintu. USA syntyi ja kasvoi lähinnä Britanniasta, joten selvää on, että ne ovat yhdessä Danielin 1. peto. 
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2. peto = Neuvostoliitto, jolla kolme kylkiluuta hampaissaan kun miehitti Baltian maat v. 1940

3. peto = Natsi-Saksa, jolla oli neljä linnunsiipeä eli pyrki valtaamaan koko maailman ja jaettiin neljään valvonta-
alueeseen 2. maailmansodan jälkeen. Lisäksi Saksalla on Leopardi-nimiset panssarivaunut nykyään.

4. peto = USA WWII:n jälkeen ja sen perään Babylonin kukistuttua (Ilm. 18) Euroopan Yhdysvallat eli EU, joilla 
molemmilla 10 sarvea eli 10 kuningasta. USA:lla ollut 10 pressaa Harry Trumanin jälkeen ja päätyen 11. pressaan
eli Barack Obamaan, joka on ”pieni sarvi”. EU:n tuleva ydin koostuu 10 jäsenvaltion muodostamasta 
liittovaltiosta. Daniel 7:24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta (=EU:n ydin), jotka 
nousevat siitä valtakunnasta (=EU).

Danielin petojen "idän versiot":

1. peto = Saddam Husseinin Irak vuodesta 1979 alkaen (hallinnon symboli Babylonian leijona), joka kukistui v. 
2003 (leijonan siivet reväistiin irti eli Irak menetti voimansa). Saddam näki itsensä Nebukadressar II:n 
reinkarnaationa, joka oli Babylonian hallitsija Danielin aikaan ja on Daniel 2. luvun kuvapatsaan kultainen pää.

2. peto = Nouseva Kiina 1970-luvulta alkaen ja nyky-Venäjä, joka muistuttaa NL:a. Venäjällä kolme kylkiluuta 
hampaissaan (=Baltian maat?) 3. maailmansodan aikoihin.

3. peto = Iran eli Raamatun Persia, josta on tullut sotilasmahti ja aloittaa 3. maailmansodan (=Googin sota) 
hyökkäyksellä Israeliin. Nyky-Iran muistuttaa Natsi-Saksaa, sillä molemmilla uskonnolliset ja apokalyptiset 
ajankuvat (huom. shiiojen Mahdi-messias).

4. peto = Kiinan ja islamistien johtama lopullinen Idän kuninkaitten liittouma Länttä ja Israelia vastaan 
vaivanajan jälkimmäisellä puoliskolla (Ilm. 9:13-19) ja aivan lopussa Harmagedonin taistelussa (Ilm. 16:12-16).

Tässä oli siis mielestäni hyvin realistinen tulkinta näille pedoille eli maailmanvalloille lopunaikaan 
sijoitettuna. Tietenkin on vielä tuo tulkinta Maailmanhallituksesta (New World Order tai NWO) Danielin 4. 
petona. Kuitenkin Ilmestyskirjassa mainitaan sodista viimeisinä päivinä, Länsi vs. Itä, joten koko maailma ei voi 
olla yhtä suurta perhettä, jonka johtaja olisi maailman diktaattori. Epäilen että Raamatun AK 
(=vapaamuurarikristus) on nimenomaan läntisen maailman, jonka keskus tulee olemaan EU ja Bryssel, johtaja. 
Hän asettuu 7-vuotisen vaivanajan puolivälissä Jerusalemin 3. temppeliin (=uusi Salomonin temppeli) ja julistaa 
olevansa Jumala (2 Tess. 2:3-4). Ennen sitä hän on saanut kuolinhaavan päähänsä joka paranee ihmeellisesti.

Lähettänyt Olli-R klo 15.53
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