Kirje nokialaiselta -- Joseph Ratzinger
Hei, laskeskelin tuossa että paavi Johannes Paavali II:n elinpäivät olivat tasan
31000 päivää. Aikamoinen sattuma -- vaiko sittenkään? Jumala varmaan määräsi paavin
kuolinhetken. Karol Wojtyla oli syntynyt 18.5.1920 ja kuoli 2.4.2005. Luku 31 on
luku 13 väärinpäin.
Vielä, Johannes Paavali II:sta edeltänyt paavi (Johannes Paavali I) ehti olla
vallassa 33 päivää ennen mystistä kuolemaansa, ja Karol Wojtyla oli sairaalassa 77
päivää sen jälkeen kun häntä oli ammuttu keväällä 1981. (33 + 77 = 110). Voidaan
sanoa, että edesmenneellä paavilla oli kuolinhaava (vrt. antikristus). Huomattakoon
että Ronald Reagania ammuttiin samoihin aikoihin.
T: Olli

Hei Pasi,
Uudeksi paaviksi valittiin eilen tiistaina (19.4.) saksalainen kardinaali Joseph
Ratzinger kuten ennustinkin sinulle puhelimessa. (Muuten tiistaipäivä oli noitien
13-päiväisen Beltaine-juhlan ensimmäinen). Valinta tapahtui hämmästyttävän nopeasti:
konklaavin toisena päivänä ja neljännellä äänestyskierroksella. Uusi paavi otti
nimekseen Benedictus XVI. Hän oli paavi Johannes Paavali II:n kakkosmies (eräänl.
varapaavi).
Ratzinger on 78-vuotias, eli melko iäkäs, ja lehdet ympäri maailmaa ovat tämän takia
tehneet hänestä vain eräänlaisen siirtymäkauden paavin. Sopii hyvin kuvaan
ennustuksestani viimeisestä lopullisesta paavista, joka tulee virkaan pian. Monet
muutkin tahot ovat ennustaneet, että viimeistä paavia edeltää lyhytaikainen paavi
(ks. Raamatusta esim. Dan. 11:20). Ratzingerin terveydentilasta on jo nyt esitetty
arveluja (mm. hänen veljensä). Seuraavassa uutinen MTV3:n nettisivulta:
------------------>Uutiset >Ulkomaat
Paavin terveydentila huolestuttaa
20.04.2005 12:01
Paavin veljen Georg Ratzingerin mukaan Paavi Benedictus XVI:n terveyttä ei voi pitää
vakaana.
Paavi Benedictus XVI:n veli Georg Ratzinger on huolissaan siitä, kuinka tämän
terveys kestää viranhoidon rasitukset.
-Olen hyvin huolissani. Olin ajatellut, että kardinaaleilla olisi ollut kyllin syytä
valita joku muu, koska hänen ikänsä on korkea eikä hänen terveytensä ole kovin
vakaa, Georg Ratzinger sanoi Saksan television haastattelussa Regensburgissa.
Paaviksi eilen valittu saksalaiskardinaali Joseph Ratzinger on 78-vuotias.
-Mutta kardinaalit tekivät päätöksensä ja se on Jumalan tahto, itsekin kirkon
palveluksessa ollut Georg-veli lisäsi. Aiemmin hän ennusti, ettei hänen veljellään
ollut mahdollisuuksia tulla valituksi, koska hän on iäkäs ja saksalainen.

------------------Myöskin salamurha voisi tulla kyseeseen terveyden romahtamisen ohella, sillä tämä
uusi paavi on hyvin vanhoillinen ja ei edusta sellaista ekumeenisuutta kuin
edeltäjänsä. Monet kaipasivat liberaalimpaa ja uudistushaluisempaa paavia. Hänellä
tulee olemaan vihollisia jopa kirkon sisällä. Illuminaattien suunnitelmille
Ratzinger ei varmasti sovi, koska hän ei tule edesauttamaan yhden ja yhteisen
maailmanuskonnon (Ilmestyskirjan portto, ks. Ilm. 17) syntymistä niin kuin Johannes
Paavali II. Tarvitaan joku ekumeenikko tilalle. Ratzinger on jopa sanonut, että
kristinusko on ainut oikea uskonto. Veikkaanpa, että tämä juuri valittu paavi ei
tule pysymään virassa edes seuraavaa puolta vuotta.
Kandinaattiehdokkaita viimeiseksi paaviksi on tasan yksi, ja se on Pariisin nykyinen
arkkipiispa Jean-Marie Lustiger (synt. v. 1926). Hän on juutalainen syntyperältään
(ainut nykykardinaaleista) ja sopii Ilmestyskirjan vääräksi profeetaksi ("nousee
maasta"). Ks. esim. linkki:
http://members.surfeu.fi/reinosav/lustig.htm
Myöskin hyvä kirjoitus (sisältää kuvan Lustigerista) osoitteessa:
http://www.888webtoday.com/lustiger.html
Muistutan kuitenkin, että seuraava paavi ei ole Ilmestyskirjan lopullinen väärä
profeetta, koska eletään profetian kenraaliharjoitusvaihetta. Nyt tässä
kenraaliharjoitusvaiheessa uskonnollinen peto, eli roomalaiskatolinen kirkko, tulee
ratsastamaan 42 kk 1. pedon eli USA:n selässä. Onkohan Schwarzenegger ja Lustiger se
voimakaksikko, joka tulee hallitsemaan maailmaa tulevan ydinkatastrofin jälkeen 3,5
vuotta?! Lopuksi Ilm. 17:16:n mukaan kuitenkin peto (USA) tulee tuhoamaan porton,
jota se loppujen lopuksi vihaa. Nostradamuskin puhui yhdessä ennustuksessaan, että
Rooma tulee kokemaan suuren onnettomuuden. Näin Rooman kirkko lähenee loppuaan. USA
pystyy aseillaan tuhoamaan Vatikaanin. Muistutan vielä, että katolisia on enemmistö
USA:n uskontokunnista.
Lopullinen väärä profeetta tulee varmaan jostakin Lähi-idästä, ja saattaa olla jopa
Israelin kansalainen. Jerusalem on myös seitsemän kukkulan kaupunki Rooman ohella
(ks. Ilm. 17:9), ja se tulee olemaan viimeisen väärän maailmanuskonnon keskus ennen
Jeesuksen maanpäällistä toista tulemusta. Babylonin kaupunki Irakissa voi olla myös
jonkinlainen uskonnollinen keskus tai sitten se on taloudellinen keskus ennen
Harmagedonia. Tähän kaikkeen saattaa mennä kuitenkin ne Nostradamuksen mainitsemat
800 vuotta.
Terv. Olli
P.S. Julkaise tämä kirjoitus ja myös se aikaisempi kirjeeni, jossa käsittelin
Johannes Paavali II:sta (Paavin elinpäivät 2). Liitä nämä yhteen linkkiin.

