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Terve Pasi,  

Olen tässä viime aikoina miettinyt miten mahdollinen tempaus näinä aikoina olisi mahdollinen, jos 

kerta Ilmestyskirjan mukaan tempaus tapahtuisi vain 7. pasuunan aikaan. Varsinainen lopullinen 7. 

pasuunahan puhalletaan vasta aivan 1000-vuotisen valtakunnan kynnyksellä. Tarvittaisiin näinollen 

todellisia lopputäyttymysvaiheen kenraaliharjoituksia, jotta tempaus olisi näinä aikoina 

mahdollinen.  

Nythän, kuten olen selittänyt aikaisemmissa kirjeissäni, eletään eräänlaista profetian 

kenraaliharjoitusvaihetta jos oletetaan että USA ja NATO olisivat lopullisen Ilmestyskirjan pedon 

edelläkävijöitä; uskon että Saksa ja EU tulevat olemaan pedon lopputäyttymys. Varsinainen 

kenraalivaihe alkoi v. 1993, kun Bill Clinton Ilmestyskirjan 1. sinetin mukaan astui rauhanmiehenä 

valkean hevosen selkään matkien näin eräällä tavalla Rooman keisari Konstantinus Suurta. USA 

alkoi olla uusi Rooma tullen maailman ainoaksi supervallaksi kylmän sodan voittajana. Nyt on 

sitten toisen sinetin vuoro ja tulipunaisen hevosen ratsastajaksi sopii mitä ilmeisimmin USA:n 

nykyinen presidentti George W. Bush. Jos näin jatketaan niin 7. pasuuna olisi vuorossa vasta monen 

vuoden kuluttua, ehkäpä v. 2006, kun venäläiset hyökkäävät ydinaseillaan Amerikkaa vastaan 

NATO:n ja USA:n 42 kk:n mentyä. Tällöin tempaus tapahtuu varmasti, mutta sekin on vain eräs 

osatempaus lopputäyttymystä silmällä pitäen.  

Näinollen tempaus ei olisi siis mahdollinen vielä moneen vuoteen. Ratkaisuna tähän pidän ns. 

kenraalivaiheen esitäyttymystä, joka edeltää varsinaista kenraaliharjoitusvaihetta. Ajatukseni 

rupesivat juoksemaan, kun luin 12.10 ilmestynyttä Helsingin sanomia ja sen ulkomaansivuja, joissa 

kerrotaan Jimmy Carterin saamasta Nobelin rauhanpalkinnosta. En voi olla vetämättä 

yhtäläisyysmerkkejä Carterin ja Bill Clintonin välillä, kun katselin sivulla olevaa kuvaa, jossa 

Israelin ja Egyptin johtajat kättelivät Carterin siunaamana juuri allekirjoitettua rauhansopimusta 

maaliskuussa v. 1979 Valkoisen talon pihalla. Tämän rauhansopimus oli eräs perusasiakirjoista 

myöhemmin solmitussa varsinaisessa Lähi-idän rauhansopimuksessa, jonka solmivat Palestiinan 

presidentti Jasser Arafat ja Israelin pääministeri syksyllä v. 1993. Molemmat Carter ja Clinton ovat 

erittäin uskonnollisia ja kuuluvat baptistiseurakuntaan; lisäksi molemmat edustavat USA:n 

demokraattisen puolueen maltillista siipeä. Molempien sormet ovat olleet pelissä Lähi-idän 

lopullisen rauhansopimuksen aikaansaamisessa. Voisi näin kuvitella, että Jimmy Carter oli Bill 

Clintonin eräänlainen edelläkävijä ja näinollen Ilmestyskirjan 1. sinetin ensimmäinen avaaja v. 

1977 kun hänestä tuli USA:n 39. presidentti. Varsinaisesti hän astui valkean hevosen selkään 

syksyllä v. 1978, kun Egyptin ja Israelin välinen rauhansopimus oli pohjustettu Camp Davidissa.  

Entäpä sitten Ilmestyskirjan 2. sinetti kenraalivaiheen esitäyttymyksessä? No, tähän ei ole muuta 

vastausta kuin George Bush vanhempi, joka astui maailmannäyttämölle v. 1981 Ronald Reaganin 

varapresidenttinä. Sotaisampi kausi oli alkanut ja tämähän näkyi yhä edentyvänä kilpavarusteluna ja 

Reaganin Tähtien sota - hankkeena. Varsinaisesti tulipunainen hevonen lähti liikkeelle v. 1989 kun 

varapresidentti Bushista tuli USA:n 41. presidentti; hänhän aloitti v. 1991 Persianlahden sodan ja 

näin muutkin sinetit alkoivat toteutua, mm. 3. sinetti joka kuvaa suurta lamaa toteutui 1990-luvun 

alussa; 6. sinetti ehkäpä Irakin sytyttäessä öljylähteensä palamaan sodan loppuvaiheessa. Neljä 

ensimmäistä pasuunatuomiota ovat jo tapahtuneet, mutta erittäin väljästi ja pienessä mittakaavassa 



1990-luvun alkupuolella. Sääolosuhteet ainakin ovat vaihdelleet rajusti 1990-luvulla ja 

maanjäristyksiä on tapahtunut tihenevässä tahdissa.  

Mielestäni 5. pasuuna tapahtui viime vuonna WTC-iskujen muodossa, kun syvyyden lähteet 

aukenivat muslimiterroristien muodossa; tämä on erittäin väljä tulkinta. Nyt 6. pasuuna on edessä ja 

tarkoittaa ilmeisesti jonkinlaista terroristien aiheuttamaan ydiniskua USA:n maaperällä. Voi olla 

mahdollista, että Irakin johtaja Saddam Hussein antaa joukkotuhoaseita terroristeille, kun huomaa 

tulleensa ajetuksi nurkkaan ja on varma USA:n hyökkäyksestä. 7. pasuuna on suoraa jatkoa 6. 

pasuunalle ja ei ole varsinainen tuomion pasuuna, mutta ilmoittaa Jumalan kuningasvallan 

alkamisesta maan päällä ja saatanan vallan vähenemisestä, kun morsian temmataan. Voi olla, että 7. 

pasuuna tapahtuu välittömästi 6. pasuunan jälkeen; yhteydessä ne ovat toisiinsa. Näin siis ei ole 

mitenkään mahdotonta että jonkinlainen morsiusjoukko temmattaisiin aivan lähiaikoina lähestyvän 

Irakin sodan edellä. Varsinainen Irakin sota voisi olla eräänlainen Harmagedon ja kuvata 7. vihan 

maljaa.  

Morsiusjoukon 1260 pv. voisivat olla selitettävissä seuraavalla laskutoimituksella: 1260 pv. = 3,5 v. 

-> Jumalan silmissä yksi vuosi on yksi päivä -> 3, 5 v. = 3,5 pv. = 84 h. Tämä oli aika, jonka Jeesus 

vietti kuolleena Tuonelassa; keskiviikosta klo 15.00 sunnuntaiaamuun klo 03.00. Näin siis 

morsiusjoukon 1260 pv. parodioivat Jeesuksen kuolleena oloaikaa. Nyt kun oletetaan että yksi tunti 

vastaa 40 päivää morsiamen elämässä, niin koetusajaksi saadaan 84 x 40 pv. = 3360 pv., joka on 

reilut yhdeksän vuotta. Huom. luku 40 on koetuksen luku ja sopii morsiamen erämaa-aikaan. Onko 

nyt niin siis, että morsiamen 1260 pv. eli 3360 pv. alkoivat joskus v. 1993 syksyllä ja päättyvät 

tempaukseen loppuvuonna 2002? Tämä on hyvä kysymys.  

Jos Jimmy Carter on kenraalivaiheen esitäyttymyksen valkealla hevosella ratsastaja, joka lähti 

liikkeelle 1970-luvun lopulla, niin on syytä olettaa että suuri eksytys kristillisessä maailmassakin 

alkoi tällöin, ks. 2 Tess.2:11,12. Suomessa oli Niilo Ylivainio show´ta kaatumisineen 70-luvun 

lopussa ja Amerikassa alkoi vaikuttaa karismaattisen uudistuksen ns. kolmas aalto John Wimberin 

johdolla. Nyt vastaavat tapahtumat ovat "uuden Niilo Ylivainion" Markku Koiviston johtama 

Nokian herätys ja "uusi wimberiläisyys" eli torontolaisuus, joka on karismaattisen uudistuksen ns. 

neljäs aalto. Nämähän alkoivat varsinaisesti vaikuttaa Bill Clintonin tultua valtaan v. 1993. Historia 

siis toistaa itseään.  

Vielä puhuisin tästä Ilmestyskirjan toisesta pedosta, joka mainitaan 13. luvussa. Ei ole mitään syytä 

olettaa, että Israel olisi se väärä profeetta nykyään, kun sen kohtalot sinetöidään vasta 

lopputäyttymysvaiheessa. Sensijaan vääräksi profeetaksi voisi käydä kenraalivaiheessa Suomi 

Finland, joka on ollut rähmällään Amerikkaan päin koko 1990-luvun. Martti Ahtisaari on erittäin 

uskonnollinen ja hänestä tehdään parhaillaan koko EU:n presidenttiä. Ahtisaarella on tiukat siteet 

YK:hon ja näinollen USA:han. Ahtisaari palvoi Clintonin hallitusta.  

Aina on puhuttu, että Suomi on toinen Israel, onhan sen kohtalot suuren itäisen vallan naapurina 

olleet samankaltaisia Israelin kanssa. Jumala auttoi Suomea mm. toisen maailmansodan aikana ettei 

NL olisi miehittänyt Suomea. Suomen lipussa on lisäksi samat värit kuin Israelin lipussa. Suomi on 

ollut toisen maailmansodan jälkeen idän ja lännen välisessä maastossa tasapainottavana tekijänä, 

niinkuin Israelistakin sanotaan, että se on itäisen ja läntisen pallonpuoliskon välimaasto.  

Suomi on ainakin taloudellisesti sidoksissa USA:han nykyään. Nokia on Amerikka pienoiskoossa ja 

Nokian osake noteerataan New Yorkin pörssissä, joka määrää suunnan Suomessa. Tämä suuri ja 

mahtava Nokia on täynnä illuminaatteja ja vapaamuurareita ja sen logosta löytyy pedon luku 666, 

kun katsotaan niitä kolmea suurta nuolta, jotka sojottavat oikealle yläviistoon. Näissä kussakin 

kolmessa nuolessa on kuusi pienempää nuolta tai viivaa ja näin pedon luku syntyy. Logosta voi 



saada jopa 3 x 666, kun pienet nuolet koostuvat kolmesta erilaisesta osasta. Sonera on tämän 

Nokian apuri, joka operaattorina saa pedon kuvan eli kännykän puhumaan. Sonera-nimestä saadaan 

myös luku 666, kun lasketaan että kirjainta A vastaa luku 100, kirjainta B luku 101 jne. Kirjainten 

lukuarvot lasketaan sitten yhteen. Ei varmasti ole mitään sattumaa että Hitler-nimestä ja Sonera-

nimestä saadaan sama luku 666.  

Tässäpä oli mojovia paljastuksia, jotka varmasti kiinnostavat lukijoita. Julkaise ihmeessä tämä 

kirjoitus. Kyllä Pyhä Henki tosiaan avartaa ymmärrystämme tässä lopun ajassa ja näin juuri minulle 

on käynyt.  

Jumala voittaa lopulta ja saatanan on väistyttävä tämän maapallon hallinnasta. 7. pasuuna on yksi 

Jumalan kuninkuuden alkamisen merkeistä.  

Siunausta,  

Terv. ________  

 

 Takaisin  

   

 

http://www.mantta.fi/~patato/cef.html

