
perjantai 24. toukokuuta 2019

Uuden aikakauden koitto lähellä kun Katolinen kirkko tuomitaan
ja taloudellinen Babylon eli New York kukistuu (Ilm. 18)

Valkohait (kuin valtava tsunami), ydinsukellusvene, tuomiopäivä (kellossa keskiyö), USA:n lippu
repeytynyt kahtia Pet Goat -filmin kohtauksessa

Seuraavassa kirjeenvaihtoa erään uskonsisaren (Pirjo) kanssa katolisesta kirkosta, johon on mielestäni 
viitattu vuoden 2018 Economist -kansilehden viimeisessä kuvakkeessa, ikonissa #63, ks. tästä (vanha 
mies kepin kanssa on Katolisen kirkon viimeinen paavi Franciscus, joka on Pyhän Malakian profetian 
112. paavi). Aluksi kuitenkin uutinen yli kolmimetrisestä valkohaista, joka tavattiin hiljattain 
ensimmäistä kertaa lähellä New Yorkia, joka on maailman taloudellinen keskus, ja on näin ollen 
Ilmestyskirjan suuri Babylon luvussa 18. Näiden molempien, uskonnollisen Babylonin eli 
roomalaiskatolisen kirkon (Ilm. 17) ja taloudellisen Babylonin eli New Yorkin (Ilm. 18) tuomiot ovat 
lähellä viimeaikaisten merkkien perusteella. 

Tutkijat tekivät hyvin epätavallisen löydön: Yli kolmimetrinen valkohai tavattiin 
ensimmäistä kertaa lähellä New Yorkia

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijat-tekivat-hyvin-epatavallisen-loydon-yli-kolmimetrinen-
valkohai-tavattiin-ensimmaista-kertaa-lahella-new-yorkia/7418406 (22.5.2019)

Merkki Babylonialle..

Great white shark tracked in Long Island Sound for first time

https://www.youtube.com/watch?v=MX5BAVTYhAE (21.5.2019)
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A great white shark was tracked for the first time ever in the Long Island Sound on Monday. This same 
shark was tagged near North Carolina on Friday and off the coast of Nova Scotia last year. Jeff Corwin, a 
biologist and wildlife conservationist, joined CBSN to discuss the significance of the tracking.

Tässä sitten kirjeenvaihtomme. Pirjo aloittaa.
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Lähettäjä: Pirjo P
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https://youtu.be/4_yFhTTiUG8

Hei,
Tässä video Alberto Riverasta. WIkipedian mukaan Alberto Riveran paljastuksista voidaan 
lukea katolisen kirkon systemaattinen ihmisten harhaanjohtaminen. Katolinen kirkko on 
perustanut Islamin, ym.

Jukka Paakkanen kirjoittaa blogissaan www.ifitfi.com otsikon "joulun valhe" tekstissä, että 
käydessään eräässä katolisessa kirkossa Euroopassa, alttaritauluna oli Maria Jeesuslapsen 
kanssa ristillä! Jeesustaulu oli työnnetty piiloon pimeimpään nurkkaan.

Porttokirkon tuomiot ovat alkaneet, kirkkoja tuhotaan ympäri maailmaa.

T. Pirjo.
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Tiesitkö Pirjo, että se Economist 2018 -kansilehden viimeinen ikoni #63, jossa näytetään 
vanha mies kepin kanssa, voisi aivan hyvin kuvata ikivanhaa katolista kirkkoa, jonka 
johdossa on nyt paavi Franciscus?! Tämän porttokirkon tuomiot alkoivat sopivasti Notre 
Damen palosta 15.4.2019 ja jatkuivat Sri Lankan pommi-iskuihin samalla pääsiäisviikolla. 
Ennen tätä ikoni #62 kuvasi Brexit-prosessin kiemuroita alkukeväällä, joiden tiimoilta EU 
järjesti hätäkokouksen 10.4.2019 ja uusi eroamispäivä annettiin briteille. Heti seuraavalla 
viikolla Notre Dame paloi, eli ikoni #63 pantiin liikkeelle. Joten ikonit toteutuivat kaikki ja 
nyt voi alkaa tapahtua jotain tosi suurta.

T: Olli

PS. Mitä mieltä olet valkohain esiintymisestä ensimmäistä kertaa New Yorkin lähivesillä?
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Hei,

onhan tässä jo tarpeeksi odoteltu paavin poistumista takavasemmalle, ja sitä ei näytä 
tapahtuvan lähiaikoina, niin olemme varmaankin asettaneet vääriä oletuksia.
Todennäköisesti ikoni viittaa, kuten mainitsit, katoliseen, Pietarin ajasta saakka 
toimineeseen katoliseen kirkkoon. Jesus luovutti Taivasten valtakunnan avaimet Pietarille, ja
siitä lähti alkuseurakunta versomaan kehittyen katoliseksi kirkoksi.

Nyt tuo kirkko on tullut tiensä päähän, tuomiot ovat alkaneet, eikä kirkon toiminta enää voi 
jatkua entisenlaisena. Koko historia on täynnä laittomuutta. Kun toiminta ei voi jatkua 
entisen muotoisena, on sen joko loputtava, tai muututtava. UMJ muuttaa sen yhdistäen 
kaikki uskonnot. Siis ikonit on nyt loppuunkoettu. Nyt alkaa uusi aika, vanhus poistuu, että 
uusi voi kasvaa tilalle.

Valkoinen valas tai valkoinen hai on eksistentiaalisen ahdistuksen merkitsijä. Se on onttoa, 
tyhjyyttä. Usan vaikutus häviää maailmankartalta, siksi valkoinen valas ilmestyi Nykin 
rannoille varoittamaan. Muistan filmistä sen hain kuvan. 

Muutos on lähellä. Kohta mikään ei ole ennallaan. Meidätkin ohjataan uuteen kotiin, 
ikuiseen kotiin!

T. Pirjo.

Lähettänyt Olli-R klo 19.06
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