
Analyysiä artikkelista cef1669 sekä Danielin pedoista (osa 1)  
   

Tervehdys!  

Ajattelin että voisit olla kiinnostunut ns. profeetallisen eläintarhan eli Dan.7:n petojen 

tulkinnastani. Näiden petojen tulkinta liittyy oleellisesti teoriaani lopun ajoista ja Jeesuksen 

tulemuksesta. Mielestäni tulkintani vain vahvistaa teoriaani ns. profeetallisesta 

kenraaliharjoitusvaiheesta sekä esi -ja lopputäyttymyksestä.  

 

Nyt Dan.7:n pedot ovat yhteneväiset Dan.2:n kuvapatsaan eri osien kanssa niin, että esim. 

kuvapatsaan 10 varvasta vastaavat 4. pedon 10 sarvea. 4. peto on 2-vaiheinen eli 1. vaihe käsittää 

kuvapatsaan rautaiset sääret ja 2. vaihe käsittää kuvapatsaan raudasta ja savesta muodostuneet 

jalat varpaineen. 1. peto vastaa kuvapatsaan päätä jne.  

Seuraavassa tulkintani, jonka aloitan ns. profeetallisen eläintarhan esitäyttymyksestä, sitten 

kenraaliharjoitus ja lopuksi ensi-ilta eli lopputäyttymys. Vuosiluvut voivat olla aika epämääräisiä.  

 

Esitäyttymysvaiheessa eli profetian antamisen aikoina 1. peto eli leijona on muinainen Babylon 

(n. v. 612 ekr. - 539 ekr.), 2. peto eli karhu on Meedo-Persian valtakunta (n. v. 539 ekr. - 333 ekr.), 

3. peto eli pantteri on Kreikan maailmanvalta (n. v. 333 ekr. - 100 ekr.) ja 4. peto eli ylen 

hirmuinen peto on Rooman valtakunta 1. vaiheessaan (n. v. 100 ekr. - 476 jkr.) ja 2. vaiheessaan 

Rooman paavin valta-aika (n. v. 610 - 1870). 2. vaihe voi yhtälailla toteutua lopullisessa 

täyttymyksessä, kun tulevan antikristuksen valtakunta on lähes identtinen rajoiltaan muinaisen 

Rooman kanssa. Kuvapatsaan varpaat siis voivat olla joko muinaisen Rooman hajottua syntyneet 

10 aluetta Euroopassa tai ne voivat yhtyä lopulliseen täyttymykseen.  

Tässä huomauttaisin vielä, että muinaisen Länsi-Rooman hajoamiseen vaikuttivat idästä tulleet 

barbaarit, jotka eräänlaisena Jumalan ruoskana kurittivat Roomaa. Barbaareja olivat mm. 

Hannibal ja hunnikuningas Attila. Nyt näitä nykyajan barbaareja ovat muslimiterroristit, jotka 

käyvät nykyajan Rooman eli USA:n kimppuun.  

Kenraaliharjoitusvaiheen leijona-peto on Iso-Britannia (1800-luku sekä 1900-luvun alku), joka oli 

suuri siirtomaavalta ennen muuttumistaan "tavalliseksi kuolevaiseksi" 1. maailmansodan jälkeen. 

Karhu-peto on Neuvostoliitto (n. v. 1917-91), pantteri-peto on natsi-Saksa v. 1933-45 ja 4. peto 

on 1. vaiheessaan 2 sotilasliittoa; NATO ja Varsovan liitto, jotka muodostavat kuvapatsaan 

rautaiset sääret (n. v. 1949-91). 2. vaiheessaan, jota nyt parhaillaan eletään, 4. peto on pelkkä 

NATO ja varsinkin sen 7. pää eli USA, joka tulee saamaan kuolinhaavan. 4. pedon 2. vaiheen 

valtakausi on v. 1991 - 2006?  

Lopputäyttymysvaiheen "profeetallinen eläintarha" on kaikkein yllätyksellisin ja mielenkiintoisin, 

jonka ratkaisun vasta viime päivinä olen keksinyt. Se kuitenkin todistaa profeetallisen 

kenraaliharjoituksen olemassaolosta.  

Nyt 1. peto eli leijona on USA (n. v. 1945 - 2006?), 2. peto eli karhu on kommunistinen Kiina (n. 

v. 1949 - 2021?), joka on verrannollinen NL:oon. Kiinan kommunistinen diktatuuri tulee 

murtumaan aivan kuten NL ja Kiinasta tulee nyky-Venäjän kaltainen puolimarkkinatalousmaa, 

joka tulee lähestymään länttä (EU:ta?). 3. peto eli pantteri oli vaikein ratkaista. Uskon että se on 

Irakin ja Iranin muodostama islamilainen maailmanmahti. Tämän mahdin muodostuminen alkoi v. 



1979, kun Saddam Husseinista tuli Irakin johtaja ja Iranissa tapahtui vallankumous. Mahti murtuu 

ehkä v. 2006?  

4. peto 1. vaiheessaan on läntinen ja itäinen maailmanvalta. Läntistä maailmanvaltaa johtaa nyky-

EU:n rippeistä muodostuva blokki, jonka itäisin osa on Irak. Itäistä maailmanvaltaa johtaa Kiina, 

jonka läntisin osa on Iran. Näin siis muodostuu rautaiset sääret. Nämä maailmanvallat voivat olla 

sotilasliittoja kuten NATO ja Varsovan liitto kenraaliharjoitusvaiheessa.  

Luulen, että Välimeren seudun valtiot muodostavat pääosan tulevasta lopullisen antikristuksen 

unionista. Voi olla myös, että Eufrat-virta on se jakaja, joka jakaa läntiseen ja itäiseen puoliskoon. 

Mainitaanhan Eufrat-virta Ilmestyskirjassa. Tällöin kuitenkin pitäisi olettaa, että pantteri-peto 

olisi pelkkä Irak. 4. pedon 1. vaihe on n. v. 2006-21? 2. vaihe on nyky-NATO:n kaltainen. Kiina 

tulee lähentymään länttä. Muodostuu 10 varvasta eli 10 sarvea läntisestä ja itäisestä puoliskosta. 

Tämä lopullinen vaihe on n. v. 2021-36?  

 

Tässäpä oli lyhyesti tulkintani Dan.7:n pedoista. Lähettele jotain kommenttia.  

 

Terv. _______  

   

 

Hei  

 

Kiitos viimeisimmästä vastauksestasi. En nyt juuri kommentoi sitä, mutta sen haluan sanoa, että 

en voi yhtyä Cutting Edgen näkemykseen siitä, että Amerikan muka lähiaikoina tapahtuva 

tuhoutuminen toisi lopullisen antikristuksen ja samalla alkaisi ns. 7-vuotinen vaivanaika. 

Pikemminkin sanoisin, että Amerikka saa jonkinlaisen kuolinhaavan ja sen seurauksena 

Amerikasta lopullisesti tulee petovaltio, jonka kansalaiset pakotetaan turvallisuuden nimissä 

ottamaan ns. pedon merkki. Tämä aika tulisi kestämään lopullista Ilmestyskirjan 13. luvun 

täyttymistä silmälläpitäen 42 kk; vasta sen jälkeen tapahtuisi Amerikan lopullinen tuho 

ydinsodassa. Näin siis tulkintani on lähellä sinun tulkintaasi erotuksena kuitenkin se, että Jeesus 

ei vielä palaa maan päälle perustamaan 1000-vuotista valtakuntaa lopullisen Amerikan 

tuhoutumisen jälkeen. Uskon ns. kenraaliharjoitusvaiheeseen, joka käy ilmi jo Dan.7:n petojen 

tulkinnassani. Amerikan tuho vain edesauttaa uudestisyntyneen Rooman valtakunnan 

muodostumista Euroopan alueelle EU:n muodossa. Eihän lopullinen Rooma ole USA, vaan 

Euroopan liittovaltio, jota vasta ollaan muodostamassa. Vrt. esim. EU:n tulevaisuutta 

suunnitteleva konventti, joka aloitti toimintansa äskettäin. Tämä on verrannollinen Amerikkaa 

1700-luvulla suunnitelleesen konventtiin, joka päätti Philadelfiassa muodostaa Amerikasta 

liitovaltion. Huom. myös konventin jäsenien illuministinen tausta molemmissa tapauksissa. 

Nykyisen konventin johtaja, Ranskan entinen presidentti, on korkean luokan vapaamuurari.  

 

Nyt sitten tempausoppiini, jota kritisoit hieman Raamatun vastaisena. Et usko moniin 

tempauksiin, vaan yhteen suureen tempaukseen, joka tapahtuisi ennen lopullisen antikristuksen 

valtaannousua. Haluan tässä hieman täsmentää oppiani; puuttuihan selityksestäni kuolleiden 

ylösnousemuksen laita. Uskon, että kuolleet nousevat ylös vasta siinä viimeisessä tempauksessa 

aivan 1000-vuotisen valtakunnan kynnyksellä. Tästä nimenomaan puhuu 1 Tess.4:13-18 Paavalin 

suulla. Tämä on ns. 5. tempaus minun laskelmissani. Aikaisemmat valmistavat tempaukset eivät 



ole näin suuria ja niissä temmataan vain elossa olevia maan päältä, ks. esim. Ilm.7:9-17; eihän 

tuossa kohdassa puhuta kuolleista mitään. Suuri lopullinen tempaus tapahtuu Ilmestyskirjan 6. ja 

7. vihan maljan välissä. Tästä puhuu Ilm.16:15. Jeesus pelastaa vihan maljojen aikana 

uskoontulleet viimeisestä vihan ajasta, joka käsittää 7. vihan maljan eli Harmagedonin ja sen 

seuraukset. Tässä pelastuvat viimeiset pakanat eli pakanoiden täysi luku tulee täyteen, kuten 

Paavali sanoo. Israelia on osaksi kohdannut paatumus ennen tätä ja vasta siis 1000-vuotisen 

valtakunnan alussa koko Israel pelastuu. Vaivan aikana vain osa Israelista pelastuu. Jooelin kirjan 

ennustukset Hengen vuodatuksesta toteutuvat lopullisesti siis vasta 1000-vuotisen valtakunnan 

alussa.  

Kuuluisa ennustaja Nostradamus myös viittaa ennustuksissaan siihen, että kuolleiden 

yösnousemus tapahtuu suuren 7. luvun täyttyessä, joka voidaan tulkita 1000-vuotisen valtakunnan 

alkamiseksi. 1000-vuotinen valtakunta on Jumalan silmissä ns. 7. päivä eli sapatti. Ihmiskunnan 

historia käsittää siten yht. 7000 vuotta.  

Näihin valmisteleviin tempauksiin ei ole pakko uskoa varsinkaan kenraaliharjoitusvaiheessa, 

mutta mielestäni se antaa jonkinlaisen toivon nykyään ahdistuksissa eläville uskoville. Eihän 

todellakaan ole mielekästä odottaa ehkä vasta v. 2036 tapahtuvaa tempausta, jolloin myös Jeesus 

näkyvällä tavalla tulee takaisin. Ilm.7:9-17 on vahva peruste valmisteleville tempauksille kuten 

myös 1 Tess.1:10, jonka mukaan Jumala pelastaa tulevasta vihasta. Vihan aikoja ovat mielestäni 

7. sinetti eli pasuunat, 7. pasuuna eli vihan maljat ja 7. vihan malja.  

Uskon että ydinsotia tulee tapahtumaan useita tulevaisuudessa. Näihin tapahtumiin tulee 

liittymään ennustukset auringon pimentymisestä ja kuun muuttumisesta vereksi, joka kuvaa 

morsiusseurakunnan hääjuhlia. Aina tapahtuu siis jonkinlainen tempaus, kun ydin-isku tulee. 

Temmattavien määrä ei vain alussa ole kovin suuri. Vain harvat ja valitut, uskolliset ja 

oikeaoppiset valitaan.  

 

Terv. Olli R.  

 

Pasi Toivonen kirjoitti 05.07.2002 kello 10:10:  

> Hei!  

>  

> Kommentti jonka minä laitoin artikelin cef1669c loppuun, saattaa  

> kuulostaa hieman sekavalta koska en ollut saanut selvitettyä  

> itselleni, mitä mieltä minun pitäisi olla heidän tulkinnoistaan. Olin  

> aluksi kahden vaiheilla; pidin mahdollisena että tapahtumat voisivat  

> tapahtua niin kuin he visioivat: ensin kolmas maailmansota joka tuo  

> Antikristuksen ja vähän myöhemmin USA:n tuhoutuminen. Kuitenkin, mitä  

> enemmän minä olen asiaa ajatellut, sitä enemmän minusta tuntuu siltä  

> että Cutting Edge ei ole ajatellut asiaa loppuun asti. Uskon että he  

> ovat siinä oikeassa, että tulee kolmas maailmansota joka tuo  

> Antikristuksen. Tämän sodan aikana USA voisi saada pahankin  

> kuolinhaavan joka kuitenkin parantuisi.  

>  

> Olemmeko me tähän saakka samaa mieltä?  

 



On hyvä ettet suoralta kädeltä hyväksy Cutting Edgen näkemyksiä, sillä nekin ovat vain ihmisen 

tulkintoja ja ihminen on erehtyväinen. Omien aivojen käyttö on mielestäni suotavaa: auttaahan 

meitä meissä ymmärryksessä asuva Pyhä Henki, joka on Totuuden henki, ja luvataanhan 

Raamatussa että ymmärrys lisääntyy lopun aikana. Lisäksi uskon, että koskaan mitkään 

julkisuudessa toimivat suuret kristilliset järjestöt eivät loppuen lopuksi ole niin oikeassa kuin 

voisi kuvitella; ne ovat hyvin perinteisiin käsityksiin sidottuja ja voivat antaa vain yleisiä 

suuntaviivoja profetiankin saralla. Yksityinen henkilö saattaa olla paljon enemmän oikeassa.  

En ole vielä ehtinyt lukea viimeisintä artikkeliasi ajan puutteen vuoksi. Olen kuitenkin saanut 

jonkinlaisen kuvan tulkinnoistasi. Olen samaa mieltä siinä, että tarvitaan jonkinlainen sota 

tuomaan antikristus (minun tulkinnassani USA:n tai NATO:n viimeinen johtaja) esille. Sinä 

ilmeisesti pidät tätä johtajaa lopullisena antikristuksena ja sen johdosta päättelin, että Jeesuksen 

maan päälle tuleminen tapahtuisi sinun mukaasi tämän antikristuksen valtakunnan eli USA:n 

lopullisen tuhoutumisen aikaan. En tiedä olenko käsittänyt väärin, mutta et ole maininnut että 

Euroopan liittovaltio tulisi olemaan se lopullinen petovaltio eli ns. 4.peto (ylen hirmuinen ja 

väkevä). Liittovaltion muodostuminen on vasta alkuvaiheessa ja näin ollen on perusteltua väittää, 

että nyt eletään eräänlaista kenraalivaihetta. Lopulliseen liittovaltioon kuuluu paljon enemmän 

valtioita kuin siinä nykyään on. Miten EU:sta voisi yhtäkkiä tulla supervalta poliittisesti, 

taloudellisesti ja sotilaallisesti, jos Amerikka lähiaikoina tuhoutuisi. Kehitys vaatii vielä vuosia 

aikaa.  

Uskon, että tämä lopullinen 4. peto on Babylon sekä poliittisesti, taloudellisesti että 

uskonnollisesti. Sinä ilmeisesti erotat taloudellisen Babylonin alueen, uskonnollisen Babylonin 

alueen ja poliittisen Babylonin alueen toisistaan kuten Cutting Edge tekee.  

Mitä tulee 3. maailmansotaan, niin uskon että se käsittää lähinnä jonkin suuren terrori-iskun 

USA:ta kohtaan sekä Lähi-idän sodan, jossa liittoutuneet arabivaltiot Syyrian johdolla käyvät 

Israelin kimppuun. Myöhemmin USA tulee hyökkäämään Irakiin. 4. maailmansota olisi sitten ns. 

Googin sota ahdistuksen ajan eli 42 kk:n lopussa, jossa Venäjä nousee USA:ta ja Israelia vastaan.  

 

> Uskon että Ilmestyskirjan luvun 18 Babylon on USA, niinkuin Cutting  

> Edge sanoo. En kuitenkaan osaa sanoa milloin tämä maa tuhoutuu. Uskon  

> että Jeesuksen ilmoitus auringon pimenemisestä (Matt. 24:29-51 ja Ilm.  

> 6:12-17) on seurausta Babylonin tuhoutumisesta.  

>  

> Olemmeko tästä samaa mieltä?  

 

Tässä ymmärrän lopullisesti tulkintasi siinä, että erotat taloudellisen Babylonin lopullisesta 

petovaltiosta. Minä uskon, että taloudellinen Babylon on samaa aluetta kuin poliittinenkin 

Babylon. Tälle Ilmestyskirjan 17. ja 18. luvun kohdalle pätee kuitenkin USA:n soveltaminen 

siihen nykyään. USA on mielestäni nyt sekä uskonnollinen, taloudellinen että poliittinen Babylon. 

Myöhemmin sitä tulee olemaan Euroopan supervalta (EU?).  

Auringon pimeneminen saattaa olla yliluonnollinen tapahtuma Jumalan toimesta, kun ydinisku 

tulee.  

 

> Kuitenkin, uskon että Cutting Edge teki virheen arvellessaan että USA  

> tuhoutuisi niinkin pian kuin he väittivät. Näen että luvun 17  



> uskonnollisen Babylonin täytyy tuhoutua ensin. En osaa sanoa, onko  

> nälänhätä (Ilm. 6:5-6) seurausta USA:n tuhoutumisesta kuten CE sanoo.  

> En myöskään tiedä tapahtuuko tämä tuhoutuminen Antikristuksen solmiman  

> seitsemän vuotta kestävän rauhan (70. vuosiviikko) loputtua vaiko  

> vähän aikaisemmin; kuitenkin uskon että se tapahtuu suurinpiirtein  

> siinä vaiheessa, eli en ole koskaan uskonut että Jeesus palaisi maan  

> päälle pian USA:n tuhoutumisen jälkeen. Joka tapauksessa, uskon että  

> Amerikka ei tuhoudu vielä vuosiin.  

> Olemmeko vielä samaa mieltä?  

 

Olen samaa mieltä kanssasi siinä, että Cutting Edge on tehnyt virheitä. Amerikka ei tuhoudu vielä 

vuosiin ja välttämättä ennen Jeesuksen näkyvää paluuta ei tuhoudu lopullisesti, vaan taantuu 

merkittävästi.  

Kyllä minun mielestäni uskonnollisen Babylonin tuhoutuminen tapahtuu samoihin aikoihin kuin 

taloudellisenkin Babylonin tuhoutuminen.  

 

> Olet vastaillut asiallisesti kirjeisiini ja tehnyt hienoja  

> oivalluksia. Olen uskonut että tapahtuu yksi elossa olevien tempaus,  

> ja että se tapahtuu Antikristuksen valtaannousun jälkeen. Uskon että  

> Ilm. 7:9-17 sekä Matt. 24:29-51 ja vielä Matt. 25:1-13 kuvaavat tätä  

> tempausta, ja että se tapahtuu hyvin pian USA:n tuhoutumisen jälkeen.  

> En voi kiistää näkemystäsi että elossa olevien tempauksia olisi  

> useampiakin. En kuitenkaa usko että Ilm. 16:15 kuvaisi erästä näistä  

> osatempauksista. Ilm. 14:15-16 on minulle hieman hämärä kohta; uskon  

> että siinä kerrotaan samasta tempauksesta kuin Ilm. 7:9-17, Matt.  

> 24:29-51 ja Matt. 25:1-13. Sinä saat ajatella että tässäkin olisi  

> osatempaus, en voi kiistää. Uskon että vaivan aikana, kolmasosa  

> israelilaisista pelastuu, ja että nämä pelastuneet löytävät Jeesuksen.  

 

Ilm.16:15 ei ole mikään tavallinen osatempaus, vaan lopullinen suuri tempaus, jossa Kristuksessa 

kuolleet nousevat ylös ja temmataan yhdessä elossa olevien kanssa (1 Tess.4:13-18). Ilm. 14:15-

16 saattaa myös kuvata tätä, mutta se on sovellettavissa myös aikaisempiin tempauksiin. 

Kuvaahan se eräänlaista maan elon kypsymistä eli sadonkorjuuta. Ilmestyskirja on hyvin 

moniselitteinen kirja.  

En tässä enempää kommentoi kirjoituksiasi ajan puutteen vuoksi. Kirjoitan kirjastossa.  

 

Siunausta,  

t. __________  

 

Rauhaa!  

 

Vastaan vielä tähän viimeistä edelliseen viestiisi, johon en ehtinyt viime perjantaina vastata. 

Toivottavasti sait vastausviestini aiheesta Amerikan tuho, tempausoppi viimeisimpään viestiisi 

5/7-02. En tiedä vielä oletko julkaissut uusimpia kirjoituksiani sivullasi. Luin kuitenkin artikkelisi 



Onko Yhdysvaltain talous lähtemässä syöksyyn niinkuin monet analyytikot väittävät...(Osa 3). 

Sain nyt aika selkeän käsityksen Cutting Edgen opetuksesta. Hehän väittävät, että läntinen 

maailma olisi jo jakaantunut 10 alueeseen (10 sarvea) vuosina 1992-96. Näistä alueista 3 

tuhoutuisi heti antikristuksen ilmestyttyä. Amerikka (Nafta) ja Venäjä olisivat kaksi näistä; 

kolmatta Cutting Edge ei mainitse. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen tulkinta, mutta on 

mielestäni aikamoista hakuammuntaa. Kuinka taloudellinen Babylon muka tuhottaisiin n. 7 vuotta 

ennen kuin lopullinen antikristus tuhotaan? Eikö antikristuksen valtakunta itsessään ole 

taloudellinen Babylon (Euroopan supervalta?)? Ilm.19 mukaan Karitsan ja morsiamen hääjuhlat 

alkavat kun portto on kukistettu ja heti perään Jeesus tulee kuninkaana takaisin maan päälle. Ei 

Ilm.17 ja 18 kohtaa voi siirtää 7 vuotta taaemmaksi Jeesuksen maan päälle tulemisesta. 

Sanotaanhan Ilm.17:ssa, että portto ratsastaa pedon (antikristus) selässä. Portto vaikuttaa siis 

antikristuksen kauden aikana; samoin taloudellinen Babylon. Lisäksi useiden Raamatun 

profetioiden tulkitsijoiden mukaan viimeinen taloudellinen keskus antikristuksen kaudella tulee 

olemaan Babylonin kaupunki nyky-Irakissa. Näin taloudelliset keskukset ikäänkuin siirtyvät koko 

ajan idemmäksi. Ensin USA, sitten Eurooppa ja lopuksi Irak. Uskon että lopullinen antikristus saa 

kuolinhaavan hänen 42 kk:n jälkeen ns. Googin sodassa (ks. 6. pasuuna) ja tämän seurauksena, 

kun Eurooppakin on osittain tuhoutunut, antikristus siirtää kuolinhaavasta parannuttuaan 

keskuksensa muinaisen Babylonin alueelle sekä Jerusalemiin vihan maljojen ajaksi.  

 

Minulle nämä Raamatun profetioiden tulkitsemiset ovat hyvää ajankulua. Voi olla, että joistakin 

tämä tuntuu turhauttavalta, kun ei kuitenkaan voi tietää varmasti. Minusta nämä profetiat on 

tarkoitettu tälle ajalle ja näin ei ole järkevää sanoa että odotetaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Tällöin voi nimittäin olla liian myöhäistä esim. päästä tempaukseen mukaan. Raamattu sanoo, että 

meidän pitää valvoa ja olla valmiina ettei se päivä yllättäsi meitä niinkuin varas. Tarkkoja 

päivämääriä ei meidän tietenkään tarvitse tuntea, mutta valvoessamme saamme varmasti vihiä 

tempauksen läheisyydestä.  

 

Sanot, että 4. peto "ylen hirmuinen" on maailmanhallitus. En tiedä ulottaako tuleva Euroopan 

supervalta (EU?) valtansa koko maailmaan, mutta ainakin 4. osa maata se käsittää, ks. Ilm.6 ja 4. 

sinetti. Itse uskon, että se käsittää ainakin Euroopan alueen ja Lähi-idän+Irakin. Jos ajatellaan 

kuvapatsaan 10 varvasta niin silloin täytyy ottaa mukaan myös itäinen liittoutuma Kiina, Japani 

jne. Nykyään siis 10 varvasta olisi NATO, jonka isovarpaat olisivat Venäjä ja USA. Nythän itä-

Euroopan maita ollaan kovaa vauhtia liittämässä NATO:on.  

Tulkintani lopputäyttymysvaiheesta käy ilmi Dan.7:n petojen tulkinnastani. Aivan selvästi on 

erotettavissa kenraalivaiheen pedot ja lopulliset pedot. Kenraalivaiheessa esim. leijona-peto on 

Iso-Britannia suurena siirtomaavaltana ja lopputäyttymysvaiheessa leijona-peto on taasen USA, 

jonka varsinainen valtakausi maailmassa alkoi 2. maailmansodan jälkeen.  

 

Nostradamus on mielestäni aika luotettava ennustuksissaan, vaikka Nostradamuksesta itsestään ei 

tiedetä oliko hän kristitty; hänen menetelmänsä ainakin olivat epäilyttäviä (esim. kristallipallo 

yms.). Voi kuitenkin olla, että Jumalan on toiminut hänen kauttaan. Jumala nimittäin panee 

kivetkin huutamaan, jos seurakunta ei reagoi aikaansa mitenkään profeetallisesti.  

Mitä tulee hänen vuoden 1999 ennustukseensa, niin tästä voidaan olla montaa mieltä. Jotkut esim. 

Teijo Lusa kirjoituksessaan Kipinässä näkevät, että ennustus olisi toteutunut juuri heinäkuussa v. 



1999. Ennen sitä oli ollut Kosovon sota ja sen jälkeen nousi Venäjällä valtaan epäilyttävä entinen 

KGB:n agentti Vladimir Putin, joka aloitti Tsetsenian sodan. Tätä tarkoittanee ennustuksessa 

kohta: ennen ja jälkeen Mars voitokkaana. Mars tunnetaan sodan jumalana.  

Adam kyllä luotiin joskus 4004 ekr. Jumala toteuttaa maailmanhistoriaansa luomispäiviensä 

mukaisesti.  

 

Terv. ________ 

 


