
Somalia ja Totuuden kirja  

Pasi, loppu on lähellä! Olen lukenut ja miettinyt totuuden kirjaa (Dan. 11) viime  

päivinä tämän Somalian (=rantamaa?) tilanteen takia. Olen soveltanut Dan. 11:13-19  

kohtaan Pohjan kuninkaaksi USA:ta (=nykyajan Rooman valtakunta) ja Etelän  

kuninkaaksi joko Afganistania tai Irakia; molemmat käyvät. Tässä teksti Raamatussa  

kokonaisuudessaan:  

13 Pohjan kuningas nostattaa jälleen joukon, entistä suuremman, ja muutaman ajan,  

muutaman vuoden kuluttua hyökkää suurella sotavoimalla ja runsailla varustuksilla.  

14 Niinä aikoina monet nousevat Etelän kuningasta vastaan; ja sinun omasta  

kansastasi nousee väkivallan miehiä, 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.  

16 Ja hän, joka hyökkää sitä vastaan, tekee, mitä tahtoo, eikä kukaan voi seisoa  

häntä vastaan. Hän asettuu Ihanaan maahan, ja hävitys tulee hänen kätensä kautta.  

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.  

18 Sitten hän kääntyy rantamaita vastaan ja ottaa valtaansa monet. Mutta eräs  

sotapäällikkö tekee hänen herjauksistaan lopun ja kostaa hänelle hänen herjauksensa.  

19 Silloin hän kääntyy oman maansa linnoituksiin, mutta kompastuu ja kaatuu, eikä  

häntä enää ole.  

   

Jakeessa 17 mainittu Pohjan kuninkaan tytär lienee USA:n nukkehallitus sekä  

Afganistanissa että Irakissa nykyään. Jakeen 15 "varustettu kaupunki" on sekä  

Afganistanin pääkaupunki Kabul (tai aikoinaan talebanien vahva majapaikka Kandahar?)  

että Irakin tapauksessa Bagdad. Jakeen 16 "Ihana maa" ei hämää, sillä  

afganistanilaisten pääheimo pataanit ovat juutalaisten jälkeläisiä  

(http://www.kristitynfoorumi.fi/10heimoa.htm) ja Irak on muinaisen Eedenin  

paratiisin aluetta. Kuten jakeen 17 tekstistä käy ilmi, niin "sopimuksesta" ei tule  

pysyvää eikä ole USA:lle etua. Näin onkin käynyt kun liittouman joukot eivät ole  

saaneet Afganistania rauhoitettua, jossa heimopäälliköt pitävät valtaa ja talebanit  

käyvät edelleen sissisotaansa. Irakissa tilanne on lähes kaoottinen USA:n osalta,  

kun omat miestappiotkin ovat kasvaneet hälyyttävästi viime aikoina puhumattakaan  

sisällissodasta. Nyt puhutaankin jo USA:n vetäytymisestä Irakista, jolloin  

nukkehallitus jää ilman voimaa ja on näin turha (ei ole pysyvä).  

Tällä hetkellä ollaan mielestäni siirtymässä terrorismin vastaisessa sodassa  

seuraavaan vaiheeseen, kun USA ja sen liittolaiset ovat kääntäneet huomionsa Afrikan  

sarvessa olevaan Somaliaan, jossa valtaa ovat pitäneet ennen nykyistä sotaa  

talebanien kaltaiset islamistijoukot. Totuuden kirjassa on siirrytty jakeeseen 18,  

http://www.kristitynfoorumi.fi/10heimoa.htm


kun Pohjan kuningas (USA ja sen liittolaiset) käy rantamaiden kimppuun. Somalia on  

selvästi eräänl. rantamaa, koska sillä on rantaviivaa paljon Intian valtameren  

kanssa ja on näin rannikkovaltio toisin kuin esim. Irak (ei ole rantamaa). Etiopia,  

jonka hyökkäyksen ansiosta islamistit ovat joutuneet vetäytymään viime päivinä, on  

täysin USA:lle uskollinen ja sen aseistama valtio, jossa "kristityt" pitävät valtaa.  

Ei ole epäilystäkään siitä etteikö USA:lla olisi ollut näppinsä pelissä  

houkuteltaessa Etiopiaa mukaan sotaan islamisteja vastaan. Nyt USA on itsekin  

liittymässä mukaan sotaan laivastonsa kanssa kun se pyrkii estämään islamistien  

mahdollisen paon meriteitse.  

Seuraavassa tuore uutinen MTV3:n nettisivuilta.  

-------------  

USA:n laivasto jahtaa Somalian islamistitaistelijoita  

04.01.2007 00:22  

   

Yhdysvaltain laivaston tarkoituksena on vangita islamistijohtajia ja al-Qaida  

-terroristijärjestöön kuuluvia pakenijoita.  

Yhdysvaltain laivaston alukset pyrkivät estämään islamistitaistelijoiden paon  

Somaliasta meriteitse. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö.  

Somalian rannikolla partioi Djiboutin laivastotukikohdasta käsin operoivia aluksia.  

Tarkoituksena on vangita islamistijohtajia ja al-Qaida -terroristijärjestöön  

kuuluvia pakenijoita, kertoi ulkoministeriön tiedottajan Sean McCormack. Yhdysvallat  

otaksuu al-Qaidan ohjailevan Somalian islamisteja.  

Somalian etelä- ja keskiosia hallinneet islamistit ovat joutuneet perääntymään  

Etiopian joukkojen asetuttua Somalian väliaikaisen hallituksen joukkojen tueksi.  

Taistelut ovat lähestyneet Kenian rajaseutua, ja Kenia on sulkenut varotoimena  

Somalian-vastaisen rajansa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on arvostellut Keniaa  

taisteluja pakenevien naisten ja lasten käännyttämisestä takaisin Somaliaan.  

Arviolta 4000 pakoon pyrkijää on loukussa rajalla, UNHCR arvioi.  

(MTV3-STT-Reuters-AFP)  

--------------  

Tämän sodan seurauksena al-Qaidalle uskolliset islamistit kokevat varmasti raskaita  

tappioita ja Somalia joutuu "USA:n haltuun". Jakeen 18 mukaisesti kuitenkin "eräs  

sotapäällikkö (=Osama bin Laden?) tekee hänen (=Bushin?) herjauksistaan lopun ja  

kostaa hänelle hänen herjauksensa", joka voi tarkoittaa jotain suurta terrori-iskua  

esim. Amerikan maaperällä, jolloin Bush kukistuu (jae 19). Ei varmaankaan ole  

sattumaa, että Osama bin Laden (myöskin talebanien Mullah Omar) on vielä elossa  

kaikkien näiden vuosien jälkeen ehkä jotakin suurta tarkoitusta varten, jonka yksin  

Jumala tietää. Nostradamuskin ehkä ennustaa Bushin kuoleman ennustuksessaan 2:62:  



Mabus then will soon die, there will come  

of people and beasts a horrible rout:  

Then suddenly one will see vengeance,  

hundred, hand, thirst, hunger when the comet will run.  

{English translation from 2000 Peter Lemesurier}  

suomeksi:  

Sitten Ma-bus kuolee pian, tulee  

Hirvittävä ihmisten ja eläinten teurastus:  

Lopulta Koston ilmoitetaan tulevan sadoista käsistä,  

Verta, janoa ja nälkää kun komeetta kulkee.  

Lue tästä Mabus-nimestä liittyen George W. Bushiin enemmän osoitteessa  

http://www.heinola.org/~patato/artikkelit/GB_Nero3.php  

Yhteenvetona voidaan sanoa, että jos USA kokee jonkinlaisen romahtamisen  

lähiaikoina, niin se merkitsee myös maailmanlaajuista lamaa ja kolmatta  

maailmansotaa, jossa käytettäneen joukkotuhoaseita. Meille Jeesuksen takaisintuloa  

odottaville kristityille kaikki nämä maailmalla nykyisin tapahtuvat järkyttävät  

asiat (=aikainmerkit) kuitenkin ennakoivat Herramme pikaista tuloa ja vapautustamme  

ahdistuksista. Jeesus sanoo:  

"Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä  

teidän vapautuksenne on lähellä." (Luuk. 21:28)  

Lisäksi:  

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan  

sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko  

maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." (Ilm. 3:10)  

Terv. Olli  

PS. Voit julkaista tämän kirjeen.  

 

 Takaisin  
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