Kirje nokialaiselta -- Karitsan häiden kesto

Tervehdys Pasi!
Ajattelin taas kirjoittaa sinulle, kun viimeaikoina on tullut mielenkiintoisia uutisia. Kuuntelit
varmaan eilen (6.4.03) Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa radiosta, jossa Pasi Turunen vastaili
soittajien kysymyksiin.
Aivan loppupuolella ohjelmaa eräs soittaja esitti mielenkiintoisen väitteen Karitsan hääjuhlista
liittyen Ilm. 8:1:een, jossa puhutaan äänettömyydestä taivaassa, jota kesti noin puoli hetkeä.
Kumma kun en itse Ilmestyskirjan "asiantuntijanana" ole aikaisemmin hoksannut, että tämä
äänettömyys taivaassa, jota kestää noin puoli hetkeä, voisi liittyä Karitsan hääjuhlien kestoon. Fakta
on Raamatussa, että Jumalan silmissä yksi vuosi on kuin yksi päivä. Tämän perusteella saataisiin
yhtä tuntia eli hetkeä vastaava päivien lukumäärä laskettua, kun tiedetään vuodessa olevien päivien
ja vuorokaudessa olevien tuntien määrä.
Soittaja laskeskeli, että tämä puoli hetkeä olisi n. 7,6 päivää, joka on lähes 7 päivää (noin puoli
hetkeä). Nämä 7 päivää tunnetaan juutalaisessa perinteessä hääjuhlien kestona. Ilmeisesti Karitsan
morsian eli seurakunta myös viettää taivaassa hääjuhliaan tasan viikon eli 7 päivää, kuten Jeesuksen
ajan juutalaiset tekivät ja jota paikoin nykyäänkin juutalaisissa piireissä tehdään.
Soittajan laskelmat perustuivat vuosiviikon (7 vuotta) ja tavallisen viikon (7 päivää)
yhtäläisyyksiin, joista saataisiin laskettua päivien lukumäärä, joka vastaisi yhtä tuntia eli hetkeä.
Soittaja teki laskelman 365/24, josta saadaan yhden tunnin eli hetken vastaavuus päivissä eli n. 15,2
päivää. Tämä jaetaan sitten kahdella ja saadaan puoleksi hetkeksi n. 7,6 päivää.
Itse laskisin kuitenkin vuosiviikon kuuvuosissa ja näin vuodessa olisi 360 päivää ja tämä jaettuna
tuntien määrällä 24, saadaan tulokseksi 15 päivää/hetki. Puoli hetkeä olisi tällöin tasan 7,5 päivää.
Uskon, että tämä on selitys Ilm. 8:1:n puolelle hetkelle.
Varmasti kyseessä ovat hääjuhlat 7. sinetin avautuessa, kun aikaisemmassa luvussa 6 puhutaan
auringon pimenemisestä ja kuun muuttumisesta kuin vereksi, joka avaa 6. sinetin. Nämä ovat
merkkejä morsiamen tempauksesta. Lisäksi Ilm. 6:16-17:ssa sanotaan, että Karitsan ja Jumalan
vihan aika on alkanut. Luku 7 on inserttiluku, joka ilmoittaa mitä tapahtuu näihin aikoihin, kun
Jumalan vihan aika on alkamassa ja mitä ilmeisimmin ydinisku on tulossa.
Ilm. 7:9-17 ilmoittaa temmattavan seurakunnan eli morsiusjoukon, joka kutsutaan hääjuhliin. Tätä
aikaisemmin on ilmoitettu jakeissa 1-3, että maata, merta ja puita ei vahingoiteta ennenkuin 144 000
israelilaisen sinetöinti on tapahtunut. Ilmeisesti tämä koskee myös morsiusseurakunnan tempausta,
joka otetaan ylös ennen rytinän alkamista maan päällä, ks. Ilm. 8:7 eli 1. pasuunain puhallus.
Ilmestyskirjan 12. luku puhuu myös sen puolesta, että puoli hetkeä on 7,5 päivää. Jakeessa 6
sanotaan että vaimon eli morsiamen erämaakausi eli koetusaika kestää 1260 päivää eli 3,5
kuuvuotta ennen tempausta. Tämä vastaa Jeesus Nasaretilaisen kuolleenaoloaikaa Tuonelassa, kun
hän oli kokenut ristinkuoleman. Näin koska Jumalan silmissä yksi vuosi on kuin yksi päivä ja
Jeesuksen 3,5 vuorokautta eli 84 tuntia Tuonelassa vastaavat morsiamen 3,5 vuotta erämaassa. Nyt
kun 1260 päivää jaetaan 84 tunnilla saadaan hetkeksi 15 päivää ja tästä edelleen puoleksi hetkeksi

7,5 päivää, joka on lähes Karitsan hääjuhlien kestoaika eli noin puoli hetkeä eli 7 päivää.
Tässä oli ensimmäinen osa kirjettäni. Toinen osa koskee tätä kuuluisaa Raimo Sailaksen
työllisyysryhmän työraporttia, joka viime viikolla tuli julkisuuteen. En voi olla vetämättä
yhtäläisyysmerkkiä raportin sisällön ja Nokian tavoitteiden välillä. Jorma Ollila on julkisesti
ilmoittanut (Lauantaiseura -ohjelma 5.4.03) kannattavansa tätä Sailaksen työllisyysohjelmaa ja
toivonut, että uusi hallitus ottaisi sen hallitusohjelmakseen. Minusta Sailaksen työllisyysohjelma on
pikemminkin veronalennusohjelma kuin hyvinvointivaltion pelastamisohjelma. Siinähän tarjotaan
porkkanaa erityisesti suurituloisille, joita veronalennukset erityiseti koskettavat. Pienituloisia
veronalennukset tuskin paljoa auttavat, koska alennusprosentti on sama kaikissa tuloryhmissä heille putoavat vain muruset ruokapöydästä. Eihän pienituloisille rahamääräisesti siis ole paljon
etua veronalennuksista, toisin kuin suurituloisille, kuten Nokian työntekijöille ja heistä erityisesti
johtajille ja ulkomaisille asiantuntijoille.
Keppiä tarjotaan opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille ja muille köyhille ihmisille. Heidän
elintasoaan huononnetaan. Nokia ja Jorma Ollila vähät välittävät näistä vähävaraisista ihmisistä,
jotka ovat täysin hyödyttömiä heidän tavoitteilleen. On vain silmän lumettä puhua
hyvinvointivaltion säilyttämisestä. Tosin työkyvyttömät Sailas olisi valmis pistämään eläkkeelle.
Nyt mennään vain amerikkalaismalliseen yhteiskuntaan, jossa vain vahvat selviytyvät ja
sosiaaliturvaan ei olla valmiita sijoittamaan tarpeeksi. Köyhät jätetään heitteille. Luoja armahtakoon
ettei tämä Sailaksen työraportti mene läpi tulevassa hallituksessa.
Paavo Lipposella on ollut näppinsä pelissä tässä Sailaksen työllisyysohjelmassa, kun nimitti hänet
työryhmän vetäjäksi viime syksynä. Muutenkin Sailas on ollut Lipposen luottomies koko hänen
pääministerikautensa (1995-2003) ajan, kun on antanut hänelle monia luottamustehtäviä. Lipponen
teki Sailaksesta valtiosihteerin. Muuten Sailas oli merkittävässä asemassa jo Esko Ahon hallituksen
aikoina. Lue sunnuntaihesari (6.4.03) ja sen sunnuntaisivut, joissa kahdella ensimmäisellä sivulla on
hyvät jutut Sailaksesta ja Demokratiasta talouden kourissa; jälkimmäisen on kirjoittanut toimittaja
ja kirjailija Leif Salmen, jonka mielestä poliittis-hallinnollinen eliitti Suomessa on Nokian diktaatin
alla.
Onko Lipponen valepukuinen natsi tai ainakin kokoomuslainen, on hyvä kysymys. Lipponen jo
vuonna 1995 keväällä asetti Sailaksen ohjelman, joka käsitteli budjettileikkauksia, ehdoksi
puolueille hallitukseensa pääsylle. Lipponen on illuminaatti; hän on ollut monissa Bilderberg ryhmän kokouksissa edustamassa Suomea mm. Jorma Ollilan kanssa. Kadun nyt vähän sitä, kun
aikaisemmassa kirjoituksessani ehdotin Lipposta jatkamaan pääministerinä tulevassa hallituksessa.
Kyllä minun mielestäni Anneli Jäätteenmäki voisi kuitenkin olla se pienempi paha. Tosin
ihmetyttää nyt tämä Keskustan ja SDP:n veljeily käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa.
Positiivista on se, että Kokoomus on tiputettu pois tulevasta hallituksesta. Saa nähdä
"illuminoituuko" Anneli Jäätteenmäki Nokian ehdoilla toimivaksi.
Voi siis hyvällä syyllä kysyä ohjaako illuminaatti Suomen valtion virkamiehiä ja poliitikoita, jotka
elävät suuren illuministisen Nokia-yhtiön talutusnuorassa? Patmos ry ainakin elää Nokian
talutusnuorassa, kun nyt on käynyt selville, että Leo Mellerilläkin on Nokian kommunikaattori, jota
hän käyttää työssään ja matkoillaan. Meller itse möläytti tämän radiossa vähän aikaa sitten, kun
kertoi olleensa Moskovassa kansallisena rukous- ja katumuspäivänä (maaliskuun alku -03) ja
pitäneensä yhteyttä silloin eräästä karismaattisesta kokouksesta Suomeen tämän
kommunikaattorinsa avulla.
Muuten aika huuhaata oli tämä koko rukous- ja katumuspäivä, jossa ekumenian hengessä yritettiin
vain manipuloida Jumalaa antamaan Venäjälle ajallista siunausta, johon myös jotkut Venäjän

valepukuiset kommunistijohtajat Putinia myöten osallistuivat. Mielenkiintoista on, että juuri
karismaattiset helluntaiseurakunnat kaikkein aktiivisimmin osallistuivat tähän tapahtumaan.
Eivätkö he tunne Raamatun profetioita, joiden mukaan Goog nousee Venäjältä ja näin sodan
henkivalta tulee hallitsemaan Venäjää lähitulevaisuudessa? Tuskin mitään suurta herätystä on sinne
odotettavissa; vain yksilötasolla voi herätystä tapahtua.
Voit julkistaa Pasi tämän kirjoitukseni.
Siunausta,
t: Olli
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