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Hei Pasi,  

Meiltä unohtui yksi tärkeä raamatunkohta keskustellessamme taannoin Auxiliumin  

kanssa Ilmestyskirjan pedosta (USA, EU). Väitin että peto voisi olla sekä NATO että  

USA, mutta en esittänyt Raamatusta sille perusteluja. Sinäkin epäilit USA:ta  

mahdollisena petona, koska seitsemää päätä on hyvin vaikea erottaa siitä. NATOsta  

tosin hyvinkin voidaan erottaa 7 voimakeskusta, jotka edustaisivat näitä päitä USA:n  

ollessa yksi niistä. Minusta NATO ja Varsovan liitto olivat natsi-Saksasta  

(kuvapatsaan vatsa ja lanteet, ks. Dan. 2) erottautuneet kaksi jalkaa (kuvapatsaan  

rautaiset sääret), jotka muodostivat Danielin kirjan 7. luvun nykyaikaisen version  

neljännestä pedosta. Nyt kun NL hajosi ja sen myötä koko Varsovan liitto, niin  

siirryttiin seuraavaan vaiheeseen joka on kuvapatsaan jalat eli 10 varvasta. Nämä 10  

varvasta eli 4. pedon 10 sarvea muodostavat nykyaikaisen NATOn, johon kuuluu  

entisten NATO-maiden lisäksi uusia Itä-Euroopasta tulleita valtioita kuten Puola,  

Tsekki ja Unkari. Raudan seassa on siis savea eli heikompia valtioita. Minusta  

kuvapatsaan 10 varvasta jakaantuvat 5 läntiseen NATO-valtioon ja 5 itäiseen  

NATO-valtioon. Voidaan myös ajatella että itäisen jalan ukkovarvas olisi Venäjä,  

joka tekee nykyisin jonkinlaista yhteistyötä NATOn kanssa (on yhteisiä kokouksia  

ym.). Venäjä on myöskin yhdessä USA:n kanssa mukana terrorismin vastaisessa sodassa  

tiiviisti (Putin ja Bush ovat kuin kaveruksia). Muut itäisen jalan varpaat olisivat  

sitten näitä NATOon kuuluvia pieniä Itä-Euroopan valtioita. (Tietysti on aika  

epätodennäköistä että Venäjä olisi osa Danielin neljättä petoa, koska Venäjä tulee  

Googin johdolla tuhoamaan sen ydinaseillaan). Sitä on vaikea sanoa mitkä ovat nämä  

NATOn 7 päätä, jos 10 sarvea ovat valtioita. Jos ajatellaan 7 päätä valtioiksi, niin  

yksi niistä on varmasti USA.  

No sitten siihen raamatunkohtaan josta puhuin alussa. Ilmestyskirjan peto voidaan  

käsittää yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi kuten NATO, mutta Ilmestyskirja ilmoittaa  

että peto on myös yksi noista seitsemästä päästä (Ilm. 17:11):  

"Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista  

seitsemästä, ja menee kadotukseen."  

Ks. myös Ilm. 17:8  

Näin voitaisiin ajatella, että NATOn päävoimakeskus olisi USA, joka on yksi noista  

seitsemästä päästä (itse asiassa juuri 7. pää). USA on siis peto, ja siihen voidaan  

soveltaa esim. Ilmestyskirjan 13. lukua. Kahdeksas pää edustaa isompaa kokonaisuutta  

kuten NATOa, joka on eräänlainen uusi Rooman valtakunta (ks. Ilm. 17:8). Tämä NATO  

itsessäänkin tulee vielä nousemaan tuhkasta, kun Ilm. 13:3:ssa ilmoitetaan, että  

yksi pedon päistä oli saanut kuolinhaavan joka tulee hämmästyttävästi parantumaan.  

USA sopii täksi kuolinhaavan saaneeksi pääksi kuten 9/11-iskut osoittivat. Itse  

asiassa 9/11-iskut olivat vain eräänlaista kenraaliharjoitusta lopullisesta  

kuolinhaavasta, joka sytyttää 3. maailmansodan ja tuo esiin lopullisen  



antikristuksen edelläkävijän (USA:n viimeinen johtaja). Kun mennään hierarkiassa  

alaspäin, niin USA:n 7 päätä olisivat jonkinlaisia hallintoalueita kuten New York,  

joka on maan taloudellinen keskus -- tämähän sai juuri kuolinhaavan 11.9.01 ollen  

yksi USA:n seitsemästä päästä.  

Kyllä minusta NATO ja USA sopivat paljon paremmin nykyisin uudeksi Roomaksi tai  

Ilmestyskirjan pedoksi kuin esim. EU. Euroopan Unioni toki voi olla se lopullinen  

petovalta, joka tulee hallitsemaan maailmaa, mutta nykyisin on vaikea kuvitella että  

se nopeasti voisi nousta nimenomaan poliittiseksi suurvallaksi puhumattakaan sen  

sotilaallisesta voimasta. Pedonmerkin kehittelykin on pitkällä USA:ssa -- toisin  

kuin Euroopan alueella -- ja sitä on kokeiltu siellä. Poliisivaltion tai  

pedonmerkkiyhteiskunnan tulo vaatii enää vain yhden terrori-iskun. USA:n tapahtumat  

toki heijastuvat myös Eurooppaan.  

Nostradamus saattoi hyvinkin olla oikeassa puhuessaan 800-vuotisesta ajasta, joka on  

3. maailmansodan ja Harmagedonin välillä. Tällä väliajalla EU:sta varmastikin tulee  

Euroopan Yhdysvallat ja se kaappaa sotilaallisestikin USA:n aseman itselleen. Voi  

tietenkin olla että Nostradamus on erehtynyt aikakehyksessään ja Harmagedoniin on  

vain reilut 30 vuotta jäljellä. Tosin luulisi että 3. maailmansodan jälkeen  

ihmiskunta ei ihan pian tule sotimaan keskenään.  

Terv. Olli  

P.S. Voit julkaista tämän kirjeeni.  

 
 

Pasin kommentti:  

Nostradamusta puoltavat seuraavat seikat: 1) Irak ei voi millään  

nousta maailmanvallaksi kahdessa tai kolmessa vuosikymmenessä;  

2) Tuntuu vaikealta uskoa että Evankeliumi ehdittäisiin julistamaan  

kaikille maailman kansoille tässä ajassa -- tietyt karismaattiset  

piirit opettavat että saavuttamattomia kansoja ei ole enää kovin  

paljon mutta tämä lienee heille tyypillistä liioittelua --  

yrittävät vaan lypsää lisää rahaa ihmisiltä; 3) Juutalaisten muutto  

Israeliin on vähentynyt, sinne muutti viime vuonna vain noin 20.000  

ihmistä, joten Israelista aikain merkkinä ei oikein voida puhua;  

sanokoon Sensei alias Suvivirta mitä tahansa.  

Kohta numero yksi on erityisesti merkittävä. Uskoin pitkään Cutting  

Edge ministeriön selityksiä että loppu tulee pian eikä Irakia tulla  

koskaan rakentamaan uudelleen. Ilmeisesti Meller oli sittenkin  

oikeassa selittäessään Jeremian Kirjan lukua 51:46. Myös Sakarja 5.  

-- eefa-mitta Sinearin maahan -- puhuu Irakin jälleenrakentamisesta.  

Kuitenkaan tämä ei voi tapahtua ennenkuin köyhdytetty uraani on  

siivottu pois ja tähän menee pitkä aika. Cutting Edgen uskottavuus  

silmissäni hävisi lopullisesti silloin kun he kertoivat että  

aurinko olisi sammumassa.  



 

Takaisin  

   

 

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

