
  

 

Enn Veevo
Kärdla, 18.02.2016

Ilm 13:16-18 

 Ja ta tegi, et kõik - pisikesed ja suured, 
rikkad ja vaesed, vabad ja orjad - 
võtaksid endale märgi oma paremale 
käele või oma otsaette,

 ning et keegi muu ei tohiks osta ega 
müüa kui vaid see, kellel on märk, kas 
metsalise nimi või tema nime arv.[A]

Siin olgu tarkust! Kellel on mõistust, see 
arvutagu välja metsalise arv, sest see 
on inimese arv, ja tema arv on 
kuussada kuuskümmend kuus.



  

 

Fakte:

 Metsalise märk ja tema arv 
 Märk on seotud metsalise 

(Kristusevastase) kummardamisega
 Märk annab võimaluse osaleda 

majanduselus
 Metsalise arv ei pruugi olla sama mis 

märk või sisalduda märgis

Metsaline

 Kerkib merest (sügavikust)
 7 pead ja 10 sarve 
 Pantri sarnane, jalad nagu karul 
 Paralleel Taanieli  7: 4-7
 Poliitiline võim (Lohelt,  saatanalt saadud)
 Meelevald tegutsed 42 kuud ehk 3,5 

aastat. 
 Teotab Jumalat 
 Sõdib pühadega 



  

 

Kes on metsaline?

 Rooma riik ? 
 Paavstivõim e. katoliku kiriku 

juhtorganid? (eriti just adventistide 
arvamus) 

 Euroopa Liit 
 Islam? 
 Mingi uus, seni tundmatu poliitilis- 

religioosne jõud?  - viimane 
maailmaimpeerium. 

“Teine metsaline”

 Tõuseb maast
 Kaks sarve
 Teeb imetegusid 
 Sunnib rahva kummardama esimest metsalist 
 Paneb esimese metsalise kuju rääkime
 Tagakius nende vastu ei kummarda metsalise 

kuju
 Tema paneb metsalise märgi otsaette või 

käele
 Ilm 16:13 jm “valeprohvet” (nt Ilm 16:13)



  

 

Metsalise märk

 Otsa ees või paremal käel
 Võrdle: 5Ms 11:18 Ja pange siis need mu 

sõnad oma südamesse ja hinge, siduge 
need tähiseks oma käe peale ja need 
olgu laubanaastuks teie silmade vahel; 

 Kummardamise märk
 Orjadel põletusmärk, samuti sõduritel 
 Pitser kui lepingu märk 
 “Keisri kuju” mündil kui omandi märk 
 Keisri kummardamise tunnistus – märk 

Kristuse salgamisest

Veel kirjakohti:

 Ilm 14:9-11:  Veel kolmas ingel järgnes 
neile, hüüdes suure häälega: «Kui keegi 
kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab 
tema märgi oma otsaette või oma käe peale,  
siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis 
lahjendamata on valatud tema vihakarikasse, 
ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade 
inglite ees ja Talle ees.  Ja nende piinasuits 
tõuseb üles igavesest ajast igavesti; ja neil, kes 
kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole 
hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab 
endale ta nime märgi. [a]



  

 

Veel kirjakohti:

 Ilm 15:2 Ja ma nägin otsekui tulega segatud klaasmerd ja 
neid, kes olid võitnud metsalise ning ta kuju ja ta nime 
arvu, seisvat klaasmere ääres, Jumala kandled käes. 

 Ilm 16:2 Esimene läks ning valas oma kausi välja maa 
peale, ning kurje ja tigedaid paiseid lõi inimeste külge, 
kellel oli metsalise märk ja kes kummardasid tema kuju. 

 Ilm 20:4 Ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal 
istusid; ja kohus anti nende kätte; ning ma nägin nende 
hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse 
tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, ja kes ei olnud 
kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud 
tema märki oma otsaette ega käe peale. Nad tõusid ellu 
ning valitsesid kuningatena koos Kristusega tuhat aastat. 

Ajaloolisi arvamisi 

 Keisri raha tema pildiga 
 Paavsti tiitel VICARIVS FILII DEI 
 Hingamispäeva nihutamine 

pühapäevale
 Vöötkoodid – UPC kood
 Naha alla asetatav implantantaat-

kiip 
 Jne



  

 

Metsalise Märk
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Metsalise märk



  

 

Metsalise märk



  

 

Metsalise arv

 Kreeka keeles numbreid polnud, kasutati tähti
 666 =  ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ ( hexakósioi 

hexēkonta héx) või  χξϛ
 Kas peame kartma numbrit?
 “Inimese märk” 
 Jumala täiuslikkuse sümbol on 7 
 6 on üks alla seitsme, ehk igati 

ebatäiuslikkuse sümbol 
 Kolmekordne kordus kinnitab sümboli 

tugevust

Kokkuvõtteks:

 Mina näen lõpuaegadel tõusvat 
ideoloogilst–religioosset supervõimu, mis 
teotab elavat Jumalat ja eitab Kristust

 Teda toetab “valeprohvet” – 
karismaatiline isiksus või preesterkond

 Kõiki sunnitakse “metsalist” 
kummardama, ka surmaähvardusel 

 “Märk” võib olla ka füüsiline, et eristada 
“omasid ja võõraid” 

 On seotud inimese, humanismi 
keskmesse tõusmisega ja Jumalana 
kujutamisega. 


