
Ennusmerkkejä Jerusalemin yllä 2014-15 ja tapahtumien skenaariota Antikristuksen ajan 

lähestyessä  

 

Tässä tuoretta sähköpostikirjeenvaihtoa ystäväni Thomaksen ja minun välillä koskien lähitulevaisuuden 

profeetallista kehitystä maailmalla joka tuo tullessaan Jumalan tuomiot luopuneen länsimaailman ylle. Suuri 

Babylon eli Amerikan Yhdysvallat johtavana maailman kansakuntana kokee äkillisen tuhon (sudden destruction) 

joka vaikuttaa koko maailmaan (Ilm. 18). Se on herätyshuuto ihmiskunnalle Luojamme suuttumuksesta Hänestä 

lähtevien moraalilakien hylkäämiselle sekä saatanallisen elämäntavan omaksumisesta monien joukossa. Se on 

myös kosto pyhien ja marttyyrien verestä jota julkijumalattomat petoihmiset ovat vuodattaneet menneiden aikojen 

saatossa (5. sinetti, Ilm. 6:9-11). Seuraavan profeetallisen ja ajankohtaisen kirjeenvaihdon Thomas aloittaa erään 

lähetystyöntekijän pitkällä kirjeellä jossa puhutaan mielenkiintoisista aikainmerkeistä Jerusalemin taivaalla 

lähivuosina. 

 

--------------------------- 

 
From: <tlkaemper@gmail.com> 

Sent: Thursday, November 14, 2013 9:54 PM 

To: <nokialainen.info@gmail.com> 

Subject: Hei Olli!  
 
Ohessa on sposti, jonka sisältö voisi kiinnostaa myös Sinua!  
 
I believe it is VITAL for ALL Christians to be told about this. 
 
In a nutshell. 
 
In Genesis we are told that The Lord put the Sun & Moon "for signs and for seasons" and the Hebrew 
word here can also be translated " festivals " so the Jews use a Lunar calendar to date Passover, 
Booths and all the others ... as we all know. 
 
A tetrad = 2 pairs with a gap between them. 
 
What is coming up is a tetrad of Lunar eclipses which will be visible over Jerusalem ( as far as The 
Lord is concerned EVERYTHING centres on Jerusalem... as we ALSO know ! ) 
 
Like all eclipses, they are known about in advance ... AND ... We can calculate when they must have 
happened in the past as well. 
 
So, DATES ... Lunar eclipses visible from Jerusalem are due on ... 
April 15, 2014 = Passover 
October 8 2014 = Feast of Booths ( *lehtimajajuhla ) * 
 
GAP 
 
April 4, 2015 = Passover 
September 28 2015 = Booths 
 
I will HAPPILY do a talk on the subject for TV7 if you wish, we could fix it with Eeva Kambo ... Do as 
The Lord leads ! 
 
Have tetrads happened earlier in history ? 
 
YES ... And it has always been of HUGE significance in the history of Eretz Israel or its people ! 

http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Ilm.18.html
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1493 - 1494 = End of the Spanish Inquisition & the exile of the Jews from Spain ( what few have 
understood of this period is that many eventually ended up in the USA ... which was much blessed by 
accepting them ; Spain lost its empire as quickly as the British lost theirs when they resisted the 
establishment of Israel in 1948 ) 
 
1948 - 49 = the re-birth of the Nation of Israel on its designated homeland ( designated by The Creator 
Himself ) 
 
1967 - 68 = the recapture of The Holy City. 
 
Whatever happens in 2014 - 2015 we can be CERTAIN that it will be linked to Jerusalem , to Israel and 
that The Lord will work a miracle that will dumbfound the world as a whole. 
 
NO - ONE ever expected the Spanish Inquisition to end. It was run largely by the Jesuits and now, for 
the first time in history the RC church has a Jesuit Pope. The Jesuits have a history of LOATHING the 
Jews ... Let's see how this develops. ( there is a MOUNTAIN of corroborating evidence for Jesuits 
HATING Jews, come and see me and I will share it with you ) 
 
1948 ... Few would deny that the world was astonished by the establishment of the State of Israel ... 
Not least the Arab countries that attacked it and were driven back from everywhere except the West 
Bank ... which THE ARABS occupied ( there is a MASS of evidence to support THAT comment ) ... 
 
Let us not forget the League of Nations and the San Remo Declaration which Finland agreed to ! ... 
Sorry Mr. Tuomioja ... your public comments do NOT fit with the Official Finnish Diplomatic Position ... 
You should do your homework ! 
 
The recapture of the City of David ... I was in Finland at the time ( my father was British Military 
Attaché 1966-68 ) and I was reading the news over the telephone in English from an office in 
Mannerheimintie so I had access to all of the the original telexes from news sources as far apart as 
Novosti and Reuters, Associated Press and the BBC, Al Ahram and The Jerusalem Post ... it was an 
enlightening experience for a young man of 19! ... Take it from me ... The world was absolutely 
ASTONISHED ( the Israelis more than anyone ! ) 
 
SO ... We have an event coming up in the near future which will change world history, presumably on 
the level of the earlier events announced by the Lunar Eclipses. 
 
WHAT ? ... I have NO idea ! 
 
I know FOR CERTAIN that The Lord will not come back on the 30th of February (^; ) ... more than that 
is a guess ........ " *we shall not know the day nor the hour* ... 
 
But we Do know the * The Lord came and tabernacled amongst us* ... and that many commentators 
think that the Lord will return on the Feast of Tabernacles ... ( I keep an open mind on that because 
of *we shall not know the day nor the hour* ... ) 
 
The Word tell us VERY clearly ... "*when you see the signs ... LOOK UP … for your redemption draws 
close " * 
 
The Lord Jesus also told us that the sign of the end and of His soon return is* " DO NOT BE DECEIVED "* 
( vide* Matt 24, **Luke 21, **Mark 13 ) * 
 
And WHAT are we surrounded by today ? ... DECEPTION ! 
 
No-one believes politicians ( no surprises there ! ) no-one believes the established churches and 
denominations ( no surprises there either !) 
 



They sacrifice Biblical principals on the altar of popularity and they provide NO leadership in matters 
of doctrine; preferring to adopt "popular" doctrine rather than to address the main problem ... SIN ... 
If a church calls people to repentance ... they fear that they might lose their 
>> congregations ... JUNK ... 
 
I work as a missionary in India and I know that churches that preach repentance are RESPECTED and 
ADMIRED and ATTRACT members ... unlike the churches of Europe which are witnessing a 
haemorrhaging of members because " *he who stands for everything, believes nothing* " 
 
The time is coming when The Lord will call His own ... HIS people who listen to HIM and do as HE 
wants them to do. 
 
When The Body of Christ listen to The Lord as its HEAD ... Everything will fall into place ... and 
compromise & expediency, popularity and PR, marketing and slick advertising ... SHALL fall FLAT on its 
face in front of Him. 
 
*At the Name of Jesus, EVERY knee will bow* ! 
 
We live in the most interesting time in history since the Resurrection ! 
 
Siunaten Sinua ja Sinusta kiitollisena yst.t. Thomas 
 
------------------------------- 
 
Lähett.: Olli R 

Lähet.: 16.11.2013, 18:11 

V.ottaja: tlkaemper@gmail.com 

Aihe: Re: Hei Olli!  
 
Hei Tomppa! 
 
Kiitos viestistäsi. En ole ehtinyt lukea kuin vasta nyt kun tulin eilen Savosta äitiäni katsomasta. 
 
Koskien noita neljää peräkkäistä kuunpimennystä juutalaisina pyhinä 2014 ja 2015 (tetrad-ilmiö), olen 
julkaissut blogiini kaksi artikkelia tästä aiheesta. Lues seuraavat: 
 
http://nokialainen.blogspot.fi/2013/06/israelissa-verisia-kuita-ja.html 
 
Tässä vähän skeptisempi analyysi yhdeltä tutkijalta: 
 
http://nokialainen.blogspot.fi/2013/11/kuunpimennykset-2014-ja-2015.html 
 
Katso myös tämä keskustelu: 
 
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11385958 
 
sekä tämä kirjoitus: 
 
http://koti.mbnet.fi/jrambon/pimennykset.html 
 
Tässä on nyt vaikka minkälaista tuomiopäiväskenaariota ja vieraskirja-Markun kanssa olemme 
lähetelleet sähköposteja keskenämme. Voi olla että vielä tämän kuun lopulla tapahtuu maailmaa 
mullistava FalseFlag Amerikassa. Arvaatko mikä päivä voisi olla todennäköisin (saatanallisin)? 
Kristuksen Morsian kyllä tietää päivän!!! (1 Tess. 5:1-6) Muista se talvi ja Obama hikoilemassa I Pet 
Goat II -videossa!!! Komeetta ISON on muuten lähimpänä Aurinkoa 28.11.2013 ja näkyy kirkkaana. Me 
lähdetään pian yläilmoihin.....vain ne jotka odottavat Herraa tulevaksi... 
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-Olli 
 
---------------------------------- 
 
From: <tlkaemper@gmail.com> 

Sent: Saturday, November 16, 2013 8:45 PM 

To: "Olli R" <nokialainen.info@gmail.com> 

Subject: VS: Re: Hei Olli!  
 
 
Olli, kiitos syvällisistä linkeistä, joissa käsitellään ko. Asiaa. Olli, oletko näkemässä, että kohta 
romahdutetaan tarkoituksella talousmaailma kuten 1930-luvulla, jotta saadaan yhteiskunnasta 
tuhottua keskiluokka, ja sen jälkeen on vain rikkaat ja köyhät kuin feodaaliyhteiskunnassa ja alkaa 
tapahtumaan: raha menettää arvonsa, lama - syvääkin syvempi lama vetää syövereihinsä siihen 
valmistautumattomat ja jollain tavalla valmistautuneet, kriisi johtaa kurimukseen, joka kestää 
pitkään johtaen mahdollisesti ubiikkiin kaikkialla läsnäolevaan pilviteknologiaan perustuvaan 
tyrannimaiseen valvontayhteiskuntajärjestelmään kuin missä ollaan vielä täällä oltukaan, jonka 
ytimessä on sitten mikrosirutettu ihminen... Ehkä siihen vielä tehdään kolmas maailmansota, joka 
vetää mukaansa koko maailman, vaikka se laukaistaan liikkeelle taas jollain blackflagillä ja sitten 
lähtiessään liikkeelle konventionaalisilla aseilla ja venäläisvalmisteilla moskit sunburn -ohjuksilla tms. 
niin Kiinan tullessa mukaan viimeistään ydinaseet alkavat laulamaan, Venäjä on mukana tietenkin 
sodassa, koska sekään ei anna Iranin öljyjä enää niin kivuttomasti setä samulille, joka niitä nyt 
hanakasti havittelee - setä samuli on asemoinut jo useita nimitz-luokan ydinaseilla varusteltuja 
ydinkäyttöisiä sotalaivoja siihen Hormusin edustalle, jotta se onnistuisi ottamaan öljyt haliinsa, mutta 
ensin ne poistaa Välimeren kautta Damaskoksen kartalta..ja siitä sitten suuntana olisi vain kirsikka ts. 
Iran eli toiseksi suurin öljyn-tuottaja maailmassa... No, Olli, mitäs sanot näistä tulevaisuuden 
skenaarioista? 
 
Siunaten Sinua ja Sinusta kiitollisena ystävällisin terveisin Thomas 
 
--------------------------------- 
 

Lähett.: Olli R 

Lähet.: 17.11.2013, 00:05  

V.ottaja: tlkaemper@gmail.com 
Aihe: Re: Re: Hei Olli!  
 
Sanoisin että aika tuttua lyriikkaa sulta ja kaikkiseltaan tottakin mutta nämä asiat tapahtuvat vain 
Jumalan sallimuksella ja Hänen aikataulussaan kurituksena syntiselle länsimaailmalle. Maailman 
ihmiset eivät kuitenkaan käänny syntiseltä polultaan kuten sanotaan Ilmestyskirjan 6. pasuunan 
kohdalla (Ilm. 9:20-21): 
 
20. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta 
kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja 
vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia (voisi tarkoittaa nykyään esim. älypuhelimia joita  
mammuttiyhtiöt valmistavat), jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. 
21. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä 
varkauksistaan.  
 
Illuminati toteuttaa vain Jumalan aivoituksia jotta ihmiset kääntyisivät Herran puoleen hädässään. Nyt 
ihmisten jumala on mammona ja menestys ja näistä aiheutuu epäjumalanpalvonta, sillä kuolema ja 
sen jälkeinen iankaikkinen elämä on lakaistu maton alle. Ihmisiä ohjaa vain maalliset asiat 
(sekularismi). Sekularismi on tämän ajan synti. Ihmiset ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole, kuten 
Raamattu toteaa lopunajasta. 
 
Muuten Iran ja Venäjä selviytyvät voittajina 3. maailmansodasta koska niitä suojelee Hesekielin 
profetia luvuissa 38-39. Goog (Venäjä) kumppaninaan Persia (Iran) hyökkäävät aivan lopussa Israelia 
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vastaan jotta juutalaiset huutaisivat hädässään oikeaa Messiastaan avuksi. Kaikki toimii kellontarkasti 
Raamatun profetian mukaisesti. 
 
-Olli 
 
------------------------------ 
 
From: <tlkaemper@gmail.com> 
Sent: Sunday, November 17, 2013 11:40 AM 
To: "Olli R" <nokialainen.info@gmail.com> 
Subject: VS: Re: Re: Hei Olli! 
 
Niin Olli, kohta - toivottavasti hyvin pian, Herra Jeesus tulee ja olemme myös sinä hetkenä itse 
valmiit, jotta pääsemme pois täältä hullujen huoneesta - emmekä jää tänne! 
 
Olli, olen saanut kohta valmiiksi puheen, jossa käsittelen myös tätä tematiikkaa... Rukoilethan, että 
pääsen pyhumaan sen Herran antamassa inspiraatiossa, jotta kuulijat heräävät todellisuuteen näissä 
asioissa! 
 
Kiitollisena Sinusta ja Sinua siunaten yst.t. Thomas  
 
---------------------------------------- 
 

Lopuksi esimerkkikirjoitus amerikkalaisesta rappiosta Hollywoodin tuottamana: 

http://www.heinola.org/~patato/makow69.html 

 

 
Nuclear Explosion False Flag 

 

 
Simpsons Doomsday Clock 
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