
lauantai 17. tammikuuta 2015

Komeetta Lovejoy ja suuri maanjäristys – maallinen lehti vihjaa jotakin nyt tammikuussa 
2015 

Luin tässä äskettäin asuinpaikkakunnalleni tulevaa ilmaislehteä Vantaan Sanomat (14.1.2015) ja siinä oli 
jokaviikkoinen MUUMIT-sarjakuva, joka tällä kertaa oli varsin merkillinen, jopa profeetallinen, kun ajatellaan 
mitä aikaa eletään täällä maapallolla. Puhuisiko Jumala sarjakuvan kautta tuomiopäivän tulosta? Skannattu kuva 
alapuolella.

Sarjakuvassa näytetään ja mainitaan siis pyrstötähti (komeetta) ja puhutaan syvästä matalapaineesta, jonka voi 
tulkita vertauskuvallisesti eli ilmapuntarin romahtaminen voisi tarkoittaa hengellistä pimeyttä maan päällä ennen 
uskovien ylöstempaamista. Nyt lienee ”pimeintä juuri ennen auringonnousua” -hetki. Lopussa muumi sitten kysyy, 
että merkitseekö tämä maanjäristystä. Ei varmaankaan ole kaukaa haettua jos yhdistän tämän sarjakuvan erääseen
Nostradamuksen tuomiopäiväprofetiaan (nelisäkeistö II:62), jossa ennustetaan valtavaa luonnonmullistusta maan 
päälle, joka mielestäni ei voi olla muu kuin suuri maanjäristys, josta mm. Ilmestyskirjan 6. sinetti (Ilm. 6:12-17) 
puhuu, jolloin Karitsan vihan pitäisi alkaa. Nostradamus mainitsee samaisessa profetiassaan, että tämä 
luonnonkatastrofi tapahtuu silloin kun komeetta eli pyrstötähti kulkee maan läheisyydessä ja nähdään ilmeisesti 
kirkkaana, jopa paljain silmin. No nyt onkin tammikuussa 2015 taivaalla näkyvissä hyvin kirkas komeetta nimeltä 
Lovejoy, jonka pitäisi näkyä tammikuun loppupuolella parhaiten, jonka jälkeen se katoaa vähitellen näkyvistä. 
Seuraavassa linkkejä.

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/15/lovejoy-komeetta-kiitaa-nyt-tahtitaivaalla

http://yle.fi/uutiset/joulupukilta_saadulle_kaukoputkelle_tulee_kayttoa__komeetta_lovejoy_nousee_suomenkin_tai
vaalle/7704812

http://yle.fi/uutiset/aurinkotuuli_leikkasi_komeetta_lovejoyn_hannan/7727431

http://edition.cnn.com/2015/01/10/us/comet-lovejoy/index.html

http://earthsky.org/space/watch-for-comet-lovejoy

Ja tässä Nostradamuksen ennustus komeetasta ja suuresta luonnonkatastrofista (Centurie II:62):

Mabus (=Obama?) kuolee pian, tulee
Ihmisille ja eläimille kauhea tuho: (=suuri maanjäristys?)

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/01/komeetta-lovejoy-ja-suuri-maanjaristys.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/01/komeetta-lovejoy-ja-suuri-maanjaristys.html
http://earthsky.org/space/watch-for-comet-lovejoy
http://edition.cnn.com/2015/01/10/us/comet-lovejoy/index.html
http://yle.fi/uutiset/aurinkotuuli_leikkasi_komeetta_lovejoyn_hannan/7727431
http://yle.fi/uutiset/joulupukilta_saadulle_kaukoputkelle_tulee_kayttoa__komeetta_lovejoy_nousee_suomenkin_taivaalle/7704812
http://yle.fi/uutiset/joulupukilta_saadulle_kaukoputkelle_tulee_kayttoa__komeetta_lovejoy_nousee_suomenkin_taivaalle/7704812
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/15/lovejoy-komeetta-kiitaa-nyt-tahtitaivaalla
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Ilm.6.html


Sitten nähdään äkkiä kosto (=sota syttyy?),
Pötypuhetta, väkipakko, jano, nälkä kun komeetta kulkee (=Lovejoy?).

Kysymys siis kuuluu, onko jo nyt tämän tuomiopäiväennustuksen toteutumisen aika, joka mitä 
ilmeisimmin koskee Amerikkaa (Kalifornia?) pahiten ja aloittaa hetken kestävän kaaoksen ajan 
maapallolla, johon kuuluu myös 3. maailmansota? Löysin netistä profetiasivuston, jossa ennustetaan 
suurta maanjäristystä (”Big One”) Los Angelesiin tammikuussa 2015. Lue 
http://newprophecy.net/2015part1.htm. Los Angelesissa siis 7-vuotinen maanjäristyssykli. Seuraava 
osuu tammikuuhun 2015 eli nyt. Voisiko olla "Big One" eli apokalyptinen joka tuhoaa Yhdysvallat??!! 
Katso vielä http://nokialainen.blogspot.fi/2015/01/the-economist-lehden-outo-kansikuva.html ja 
kuvassa lukuja 11.3 ja 11.5 kultahiuksisen tytön (Kristuksen morsian) edessä. Nuolet 
osoittavat Kaliforniaan maakasan (USA) länsipuolella. Valtava järistys. Illut tietää.

Kun suuri Babylon eli USA (Ilm. 18) kukistuu, niin se merkitsee myös valvovien kristittyjen ylösottoa taivaallisiin 
tuomiopäivänä. Jeesus tulee hakemaan morsiusseurakuntansa tuuliin ja pilviin pois maanpiiriä koskevasta 
koetuksen hetkestä (Ilm. 3:10). Tämän jälkeen kaaoksesta syntyy järjestys (Order of Chaos), joka merkitsee Uutta 
Maailmanjärjestystä (NWO) tälle maaplaneetalle valemessiaan eli Antikristuksen johtamana. Aluksi on auvoisa 
maailmanrauha, mutta se rikkoontuu 7-vuotisen vaivanajan puolivälissä kun Goog (Venäjä) ja sen liittolaiset 
hyökkäävät Israeliin (Hes. 38,39). Tällöin alkaa raamatullinen Suuren Ahdistuksen aika (Great Tribulation), jolloin 
Globaali Eliitti orjuuttaa tavallisia ihmisiä pedonmerkkijärjestelmän avulla ja juutalaiset kokevat uuden holokaustin
Israelissa (Sak. 13:8-9). Kaikki päättyy kuitenkin onnellisesti kun Herra Jeesus palaa takaisin maan päälle 42 
kuukauden jälkeen tuhoamaan Antikristuksen joukot (Ilm. 19). Tämän perään Jeesus Kristus perustaa tuhatvuotisen
valtakuntansa, jolloin Saatana on sidottuna.

Vantaan Sanomat muuten jatkaa samalla maailmanloppulinjalla viikonvaihdenumerossaan 17.-18.1.2015. Edellisen
keskiviikon numeron ”ennustus” ei siis ollut sattumaa vaan jotkut aavistelevat jotain. Alla skannattu kuva 
MUUMIT-sarjakuvasta tänä viikonloppuna. Viime viikolla ei ollut vielä tätä teemaa muumeissa.

SUMMA SUMMARUM

Maallinen ilmaisjakelulehti ja sen sarjakuva voi hyvinkin toimia Jumalan välikätenä ilmoittamaan profeetallisia 
aikoja, joita elämme. Lovejoy -pyrstötähti voi todellakin olla meidän Jeesusta odottavien uskovien komeetta, jonka 
yhteydessä tapahtuu suuri maata mullistava tapahtuma (Babylon kukistuu). Huom: Love=rakkaus ja joy=ilo (jota 
saamme kokea Taivaassa) 

Lähettänyt Olli-R klo 15.21
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