
Arnold Schwarzenegger, Kim Jong Il (Ollin viimeinen kirje - 
varauksella) 

 

Tervehdys kaikille!  

Seuraamalla aikaani ja tutkittuani Raamatun profetioita ja varsinkin totuuden kirjaa (Dan. 11) olen 

tullut siihen lopputulokseen, että USA:n viimeinen presidentti tai johtaja tulee olemaan Kalifornian 

nykyinen kuvernööri Arnold Schwarzenegger. Sanotaan että ei kahta ilman kolmatta. Nyt tämä 

entinen Hollywood-elokuvatähti ja poliittiselta taustaltaan republikaani Schwarzenegger lukeutuu 

mielestäni samaan kastiin kuin edesmennyt presidentti Ronald Reagan ja nykyinen presidentti 

George W. Bush. Nämä ovat Schwarzeneggerin edelläkävijöitä. Muistetaan että Reagan oli myös 

Hollywood-elokuvien näyttelijä, ja hän, sekä Bush ovat poliittiselta retoriikaltaan melko 

samanlaisia Schwarzeneggerin kanssa. Oikeistolaisuus (miltei äärisellainen) myös on 

silmiinpistävää näiden kolmen herran osalta. Tosin Schwarzenegger lukeutuu omien sanojensa 

mukaan puolueen maltilliseen keskustaan; hän on liberaalimpi kuin Bush mm. tukemalla 

aborttivapautta ja homojen oikeuksia, ympäristönsuojelua ja jonkinlaisia aserajoituksia. Kaikki 

nämä kuitenkin käytännössä suosivat rikkaita ja bisnesmaailman etuja. Schwarzeneggerin juuri 

vaivoin aikaansaama Kalifornian osavaltion ensi vuoden budjetti suosii liikemaailman etuja mm. 

karsimalla joitakin julkisia menoja ja olemalla korottamatta juurikaan veroja vaikka Kalifornian 

budjetti on ollut punaisella (tällä hetkellä 8 miljardia dollaria alijäämäinen) jo pitkän aikaa. Nyt 

budjettia tasapainotetaan lähinnä lisävelalla. Ks. Helsingin Sanomien ulkomaansivuilta juttua 

Schwarzeneggeristä 3.8.04. Otsikkona on: "Schwarzenegger hämmästyttää poliittisilla kyvyillään".  

Uskon, että USA:n nykyisen presidentin George W. Bushin päivät ovat pian luetut. Tätä ennakoi jo 

4.5.04 tapahtunut kuunpimennys, jossa kuu muuttui verenpunaiseksi ja samalla taivaalle ilmaantui 

kaksi komeettaa (vrt. Ilmestyskirjan 6. sinetti ja "taivaan tähdet putosivat maahan"). Muinaisen 

roomalaisen okkultismin mukaan komeetan ilmaantuminen taivaalle merkitsee pikaista 

maailmanjohtajan kuolemaa, kuten oli mm. Julius Caesarin tapauksessa (Huom. USA nykyajan 

Rooma Capitoleineen yms.). Heinäkuun Last Trumpet Newsletter (Pasi suomentanut) ja 

arvostamani David J. Meyer muuten kirjoittivat jo tästä. Nyt kun komeettoja oli kaksi, niin kaiken 

järjen mukaan tämä tarkoittaisi kahden maailmanjohtajan kuolemaa. Ensimmäinen toteutui 5.6.04, 

kun Ronald Reagan kuoli. Toinen komeetta saattaa merkitä George W. Bushin poismenoa 

lähiaikoina vaikkapa jonkin terrori-iskun seurauksena, joka kohdistuu Amerikan maaperälle. Nyt on 

jo muuten kohotettu terrori-iskun hälytysvalmiutta toiseksi korkeimmalle tasolle kolmessa USA:n 

itärannikon kohteessa (New York, Washington, Newark), joissa sijaitsevat rahamaailman keskukset 

(NYSE, IMF ja Maailmanpankki). Bush sopii hyvin Reaganin aisapariksi "toisena komeettana", 

koska he molemmat ovat väittäneet olevansa kristittyjä (tai ainakin ulkopuolisin sokein silmin 

nähty, mm. Leo Meller) ja henkeen ja vereen amerikkalaisia kommunismin vastustajia. Tosin 

viimeinen Last Trumpet Newsletter oivasti paljasti Reaganin kaksinaismoralismin, kun hän itse 

paljastui kommunistiksi ("punainen Ronnie") näyttelijävuosiensa alussa. Molemmat lisäksi 

tunnetaan eräänlaisina "villinlännen cowboyna".  

Schwarzenegger saattaa hyvinkin olla Bushin seuraaja ja viimeinen USA:n hallitsija (eräänl. 

antikristus) 42 kk:n ajan seuraavan terrori-iskun seurauksena. Iskua (todennäköisesti ydiniskua) 

seuraavassa sekasortoisessa tilanteessa saattaa USA:n lait kumoutua ja julistetaan poikkeustila. 

Presidentinvaalit peruuntuvat. Itävaltalaistaustainen Schwarzenegger ei normaalisti voisi päästä 

USA:n presidentiksi, koska hän ei ole syntyperäinen amerikkalainen. Raamatussa kuitenkin 

sanotaan, että antikristus muuttaa ajat ja lain (ks. Dan. 7). Julistetaan siis poikkeustila ja vähällä 

väellä Schwarzenegger eli "kelvoton" (ks. Dan. 11:21 ja "joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa") 



lähtee liikkeelle ja saa vallan. Aikaisemmin George W. Bush on saanut surmansa -- ehkäpä oman 

käden kautta niin kuin Hitler -- bunkkerissaan Dan. 11:19:ssa (vanhassa suomalaisessa 

käännöksessä on sanan "kaatuu" tilalla sana "lankeaa"). Tässä välissä, jakeessa 20, hallitsijana 

väliaikaisesti toimii jokin muu henkilö (varapresidentti?). Schwarzenegger siis kaappaa vallan 

jakeessa 21 tai hänet muuten vahvana johtajahahmona saatetaan maan johtoon. Hänhän on hyvin 

suosittu nykyään Amerikassa entisenä kehonrakentajana ja näyttelijänä. Schwarzenegger edustaa 

siis sitä tyypillistä amerikkalaisuutta eli rääväsuisuutta ja voimaa. Katso muuten Nostradamuksen 

ennustukset Herkuleksesta (= voimamies), joka tulee olemaan Euroopan johtaja -- luultavasti 

lopullinen antikristus -- ja saksalainen. Schwarzenegger voisi olla "toinen Hitler", koska hän siis on 

Itävallassa syntynyt ja hän on lisäksi antanut Hitleriä puoltavia lausuntoja. Kuka muu henkilö voisi 

paremmin soveltua tähän lopullisen antikristuksen edelläkävijän virkaan paremmin kuin juuri tämä 

"iso Arska"?! Tiedetään, että hän on Bushin hyvä ystävä ja hänellä on ympärillään okkultistista 

symboliikkaa, mm. sormukset. Tietenkään hän ei nyt aavista mitään, mutta saatana menee häneen 

kun Bush on kuollut, ja saattaa hänet vallanhimoiseksi ja mm. juutalaisvastaiseksi (ks. Dan. 

11:30,31) ellei hän jo sitä nyt ole.  

Kaikki nämä edellämainitut skenaariot voivat tietenkin olla vääriä, esim. terrori-iskua ei lähiaikoina 

tapahdu, mutta haluan omalta osaltani saattaa julkisuuteen oman ennustukseni kaiken varalta. 

Samalla tämä on viimeinen kirjoitukseni Pasin sivuille. Toivon, että Jumala on armollinen minulle 

ja Pasille, jos kaikesta huolimatta kirjoituksemme ovat menneet joiltakin osin mönkään. Jumalani 

edessä seison tai kaadun. En ole ennustanut Herran nimessä, joten siltä osin vaaraa ei ole. Jokin 

sisälläni kuitenkin on pakottanut minut saamaan ajatukseni julkisuuteen. Ehkä tärkeintä 

kirjoituksissani on ollut varoitukset näistä lopun ajan vääristä profeetoista, jotka pukeutuvat 

lammasten vaatteisiin, mutta ovat sisältä raatelevia susia (esim. Leo Meller). Toivotan siunausta ja 

Herran johdatusta kaikille lukijoille ja toivottavasti taivaassa tavataan.  

Siunauksellisin terveisin,  

Olli  

 

Hei Pasi,  

Katsoitko eilen (4.8.04) televisiosta Ulkolinja: Todellinen Tohtori Paha -dokumentin Pohjois-

Korean diktaattorista Kim Jong Ilistä? Siinä minusta hyvin kuvattiin tämän jopa maailman 

vaarallisimmaksi mieheksi tällä hetkellä mainitun Ilin luonnetta. Hänet kuvattiin haastatteluissa 

luonnevikaiseksi ja epänormaaliksi -- siis täysin arvaamattomaksi. Kim Jong Iliä sanottiin 

ohjelmassa terroristiksi tai ainakin terroristien rahoittajaksi. Il oli juuri se henkilö, joka antoi käskyn 

tuhota eteläkorealainen matkustajalentokone 1980-luvun lopussa, ja tässä turmassa kuoli yli 100 

ihmistä. Lisäksi Ilillä on ollut osuutensa 1970-luvulla kadonneiden japanilaisten kidnappaukseen. 

Monia muitakin sieppauksia mainittiin olevan Ilin kontolla, mm. eteläkorealaisia 

elokuvanäyttelijöitä. Kimiä luonnehdittiin suuruudenhulluksi ja jopa neroksi, lähinnä kulttuurin 

alalla. Kim on itse tuottanut elokuvia, jotka ovat hänen intohimonsa, ja lisäksi hän on 

käsikirjoittanut oopperoita, näytelmiä ja kirjoittanut kirjoja. Hän on elänyt loisteliasta elämää 

monien naistensa kanssa. Kimiä palvotaan Pohjois-Koreassa lähes ihmisjumalana.  

Kaikista vakavin asia, joka liittyy Kim Jong Iliin, on kuitenkin hänen lähes pakonomainen tarpeensa 

ydinaseisiin ja niiden kehittelyyn. Dokumentissa paljastettiin, että maan perustajaisän Kim Il 

Sungin eli nykyisen johtajan isän tehdessä sovinnon Bill Clintonin kanssa v. 1994 sodan uhatessa, 

niin poika suunnitteli salaa edelleen ydinaseiden valmistusta mm. uraanin rikastamista 



maanalaisissa laitoksissa. Poika siis osoittautui isäänsä vaarallisemmaksi. Nyt viime vuoden lopussa 

paljastuikin, että Pohjois-Korean ydinohjelmaa ei jäädytettykään v. 1994, jolloin myös Kim Il Sung 

kuoli, vaan poika on jatkanut aseiden kehittelyä juuri tämän uraanin rikastamisen muodossa. Ei 

ihme, että presidentti Bush julisti vuonna 2002 Pohjois-Korean maailman vaarallisimpien valtioiden 

joukkoon ja ns. pahan akseliin. Kim Jong Il vihaa George W. Bushia, ja näin en ihmettelisi, jos 

jokin konflikti syntyisi USA:n ja Pohjois-Korean välille vielä lähitulevaisuudessa. Itse asiassa 

uskon, että Kim tekee yllättävän siirron paraikaa käynnissä olevien neuvottelujen epäonnistumisen 

häämöttäessä (USA ei suostu hyökkäämättömyyssopimukseen), ja iskee Yhdysvaltoihin 

äkkiarvaamatta, niin kuin Japani teki toisen maailmansodan aikana yllätysiskun Pearl Harboriin ja 

veti USA:n mukaan maailmansotaan. Pohjois-Korealla on varmasti näitä matkalaukun kokoisia 

miniydinpommeja (ehkä Neuvostoliitolta saatuja), ja niitä voi olla salakuljetettu Yhdysvaltoihin 

kaiken varalta jo aikoja sitten. Lähiaikojen terrori-isku USA:han, vaikkapa syyskuun alussa tänä 

vuonna kun Jeesuksen taivaaseen astumisesta on kulunut 2000 kuuvuotta (2 päivää, ks. Hoosea 5 ja 

6), onkin pohjoiskorealaisten ennaltaehkäisevä isku, eikä kuten yleisesti luullaan äärimuslimien ja 

al-Qaidan tekemä isku. Dan. 11:18:ssa mainittu "eräs sotapäällikkö" onkin siis, yllätys, yllätys, 

diktaattori ja Pohjois-Korean armeijan ylipäällikkö Kim Jong Il. Totuuden kirjan mukaan (luku 11, 

jae 18) hän tekee Bushin herjauksista lopun ja kostaa hänelle hänen herjauksensa. Tämä on siis 

minun skenaarioni tällä hetkellä lähitulevaisuudesta liittyen tähän totuuden kirjan kohtaan.  

Terv. Olli  

P.S. Julkaise Pasi tämä kirjoitus mahdollisimman pian. Voit liittää sen edellisen kirjeeni yhteyteen, 

koska lupasin jo että se oli viimeinen kirjeeni; tai sitten voit julkaista tämän erillisenä kirjeenä ja 

mainita, että tämä on vihoviimeinen kirjeeni. Todennäköistä on, etten kirjoita enää julkaistavia 

kirjeitä.  

 
 

   

 Takaisin  

 

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

