Kirjeenvaihtoa ”nokialaisen” kanssa -- Viimeinen
Paavi (Malachyn profetia), Veijonen
patato@mantta.fi kirjoitti 26.04.2005 kello 11:04:
> Hei Olli,
>
> Minulle oli aivan uutta tietoa tämä, että ennustuksen viimeinen säe
> lisättiin myöhemmin. Tämähän tarkoittaa sitä että koko tarina 112.
> Paavista saattaa olla aivan puutaheinää. Joten tämä nykyinen Paavi on
> viimeinen tai sitten Paavit eivät lopu vielä pitkään aikaan.
>
> Epäilen että Lustiger olisi viimeinen Paavi sen takia, että jos asioita
> lähdetään ennustelemaan, niin ennustukset eivät yleensä toteudu.
>
> Pasi

Älä ole nyt noin skeptinen; kyllä ennustusten joskus pitää toteutua. Tämän viimeisen
paavin tuleminen (Lustiger?) on sitäpaitsi hyvin todennäköistä, koska St. Malachyn
profetiassa todellakin on mainittu vain 111 paavia ja nykyinen on niistä viimeinen.
Tämä jo ennakoi sitä, että jotakin merkittävää tapahtuu lähiaikoina.
Jos viimeinen paavi on se "paha" paavi ja väärä profeetta, niin mitä järkeä olisi
ollut Rooman kirkon oman miehen ilmoittaa siitä julkisesti etukäteen? Se olisi ollut
hyvin negatiivista mainosta kirkolle. Alkuperäinen profetia jättää avoimeksi sen,
onko 111. paavi viimeinen.
Vatikaani on hyvin tietoinen tästä piispa Malachyn muokatusta profetiasta ja
säilyttää sitä arkistossaan. He uskovat, että viimeinen 112. paavi on "hyvä" paavi
ja jopa apostoli Pietarin veroinen, tai jopa itse ylösnoussut Pietari. Nimi "Peter
the Roman" ainakin viittaa siihen. Varmasti haluttiin tehdä tämän vuoksi lisäys St.
Malachyn alkuperäiseen profetiaan myöhemmin. Kardinaalit halusivat tehdä Rooman
kirkosta eräänlaisen marttyyrikirkon, joka mukamas olisi suurten vainojen keskellä
ennen Jeesuksen toista tulemusta. Kyllä eksytys on suurta ja monet vastaanottavat
valheen.
Lustiger saattaa todella olla viimeinen paavi, koska hän on juutalainen ja vieläpä
hyvin karismaattinen henkilö. Hänet saatetaan korottaa "uudeksi" Pietariksi kun hän
tekee ihmetekoja. Lustigerin ikä kyllä pistää vähän arveluttamaan. Mahdollista
tietenkin on, että viimeinen paavi on vähän tuntemattomampi ja paljon nuorempi.
Hänen pitää kuitenkin olla juutalainen, jotta juutalaiset Israelissa voisivat
hyväksyä hänet.
Uskon että Jumala on todellakin voinut käyttää välikappaleena tätä piispa Malachya
vaikka hän oli roomalaiskatolinen. Myöhempi lisäys profetiaan myös saattoi olla
Jumalan jonkinlaista johdatusta, jossa kuitenkin annettiin saatanan tulla väliin
sepittämään omia valheitaan. Tuskin Vatikaania vainotaan silloin kun portto ohjaa
petoa. Rooman kirkko ei ymmärrä Ilmestyskirjaa.

T: Olli
-----------------------------------------------------------Hei, huomasit kai että Veijonen haukkui minut sivullaan tosi törkeästi. Sanoi minua
mm. saatanan lähettilääksi. En voi kuin hymyillä hänen kirjoituksilleen. Hän myös
lausuu väärää todistusta minusta. En ole esim. sanonut Israelia maailman
syntipukiksi. Ehkä Veijonen halusi tällä tölväistä yleisesti CEF:n kirjoituksia
(Daavidin tähti ym.). Minusta Veijonen haluaa jotenkin kostaa minulle aikaisemmat
arvostelevat kirjoitukseni hänestä. Hän on loukkaantunut minuun. Veijosen
kielenkäyttökin on minusta brutaalia ja hän minusta itse vaikuttaa eksyttäjältä. Se
joka ei käsitä George W. Bushin olevan eräänl. väärä profeetta tai lustekristitty
(susi lammasten vaatteissa) ei voi olla oikeassa hengessä. Bushin hedelmät kyllä
nähdään käytännössä ja hedelmistään puu tunnetaan.
Nostradamuksen leimaaminen okkultistiksi on aika rohkeaa. Ei hänen kirjoituksistaan
ainakaan tule semmoista kuvaa, että hän palvoisi saatanaa; pikemmin päinvastoin.
Kirjassa "Nostradamus, Aikamme profeetta", kirj. Jean Novaliste (1990), on mm.
Nostradamuksen kirje kuningas Henrik II:lle, ja hän mainitsee siinä nimen Jeesus
useaan otteeseen sekä muita VT:n henkilöitä. Uskon että Nostradamus otti Raamatun
vakavasti. Hänen ennustuksestaan 800 vuodesta en tietenkään ole varma.
Todennäköisempänä pidän edelleen sitä, että 3. maailmansodan ja Harmagedonin väli on
vain muutamia vuosikymmeniä. Tällöin myös Hoosean "kaksi päivää" (Hoos. 6:1,2)
saisivat täyttymyksensä 2000 aurinkovuodessa.
T: Olli

Takaisin

