
Kirje nokialaiselta – Antikristus 

 

 

Hei Pasi,  

En ole ristiriidassa kirjoittamani kanssa. Kuten sanoin niin viimeiset 10 vuotta (tai 13) ovat olleet 

eräänlaista antikristillistä aikaa, jos todella tulkitaan niin että Ilmestyskirjan 1. sinetin valkoisella 

hevosella ratsastaja oli Bill Clinton, rauhan mies, eräänl. antikristus ja lopullisen täyttymyksen 

edelläkävijä. Antikristus on siis jo ilmestynyt ja luopumus tapahtunut, joka näyttäytyi Lähi-idän 

valerauhan muodossa 13.9.1993. Muista tämä Pasi. Eräänl. 7-vuotiskausi (70. vuosiviikko, ks. Dan. 

9:27) on siis jo eletty vuosina 1993-2000 (kenraaliharjoitus). Mitään tällaista ei ole historiassa 

aikaisemmin koettu. Jumala sitoo lopun ajan aikataulunsa tiiviisti Israelin ja Lähi-idän tapahtumiin. 

Muistetaan vielä että Bush vanhempi piti sen puheensa uudesta maailmanjärjestyksestä 11.9.1990. 

Uusi maailmanjärjestys etenee vaiheittain. NL:n ja kommunismin romahdus Itä-Euroopassa 

mahdollisti tämän seuraavan vaiheen muodostumisen tässä ns. uudessa maailmanjärjestyksessä; 

pidättäjä oli pois tieltä. Lue tarkkaan mitä olen aikaisemmin kirjoittanut. NL ja Varsovan liitto oli 

eräänl. Itä-Rooma, pidättäjä. Muistetaan vielä, että Jorma Ollila käy myös antikristuksesta, kun 

Nokia nousi kuin Feeniks-lintu ahdingostaan 1990-luvun alussa. Minua ainakin Nokia on jollain 

lailla vainonnut. Voi olla, että nykyiseen Filadelfian seurakuntaan ei kuulu paljon jäseniä ja näin 1. 

osatempaus voisi koskea vain joitakin valittuja, joita on koeteltu viimeiset 10 vuotta.  

Terv. Olli  

P.S. Voit julkaista tämän kommenttini. Patmosta olen muuten silloin tällöin tukenut kovista 

kirjoituksistani huolimatta. Olet ihan oikeassa. Minun tyylini on vain puhua asiat suoraan ja joskus 

saattaa kiehua hieman yli.  

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

Pasi Toivonen kirjoitti 29.07.2003 kello 12:15:  

> Hei Olli,  

>  

> Julkaisin tuoreimman kirjeesi ja liitin mukaan lyhyen kommentin.  

> Kerroin että ennen Kolmatta maailmansotaa ei tule yhtäkään tempausta.  

> Sanoin tämän ehkä turhan voimakkaasti. Uskon että näin on. Tempausta  

> ei tullut ensimmäisen eikä toisenkaan maailmansodan aattona.  

> Ensimmäinen maailmansota käynnisti prosessin joka toi näyttämölle  

> eräänlaisen antikristuksen, Adolf Hitlerin kuten Kolmaskin  

> maailmansota tulee tekemään. Ja Hitlerin seurauksena tietty ihmisryhmä  

> (juutalaiset) saivat kärsiä hirvittävästi aivan kuten kristitytkin  

> joutuvat tulevaisuudessa kärsimään.  

>  

> Olen sitä mieltä että Ilm. 3:10 ei tarkoita että sillä hetkellä  

> tapahtuisi tempaus, vaan tässä kerrotaan että lupaus tempauksesta  

> koskee Filadelfian seurakuntaa silloin kun se tapahtuu. Termi  

> "koetuksen hetki" voi tarkoittaa viimeistä kolmea ja puolta vuotta tai  

> sitten on niin että jokainen osatempaus koskee vain Filadelfian  
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> seurakuntaa. Olet hieman ristiriidassa siinä että juuri äsken  

> kritisoit Melleriä siitä että hän väittää sen "mikä pidättää" olevan  

> seurakunta. Jos näin ei ole (kuten sanot) niin silloin ei ole mitään  

> perusteita odottaa tempausta ennen AK:ta. Ja AK tulee vasta Kolmannen  

> maailmansodan jälkeen.  

> Vielä Melleristä. Hän joutuu kyllä vastaamaan Jeesuksen Kristuksen  

> edessä valheistaan. Mutta minusta Mellerin takia ei kannata unohtaa  

> Patmoksen tukemista (on siellä muitakin työntekijöitä), ellet sitten  

> tiedä parempaa kohdetta. Eivät irakilaiset pärjää ilman ulkomaista  

> apua, eivätkä monet muutkaan kansat. Kyllä jokainen meistä joutuu  

> vastaamaan Kristuksen edessä elämästään vaikka myönnän että Mellerin  

> uhkailu särähti ikävästi korvissani. Ihmettelen sitä että Meller tällä  

> tavalla hurskastelee eikä hän kuitenkaan ole laittanut "Donate Free  

> Food" -nappia Patmoksen sivulle. Luulisi että tästä hän joutuu  

> vastuuseen.  

>  

> Vielä pari viikkoa töitä, sitten pidän luultavasti kolme viikkoa  

> lomaa. Olen varmaan aika paljon mökillä.  

>  

> Siunausta,  

> Pasi  

>  

 
 

   

 Takaisin  
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