
perjantai 28. toukokuuta 2021

Euroviisut 2021 profeetallisten taivaankappalemerkkien 
näyttämönä ennakoiden tulevaa Herran päivää, jolloin tuomio 
laskeutuu vaikkapa suuren maanjäristyksen (Ilm. 6:12) muodossa! 
– Nämä merkit ovat linjassa kuuluisan I, Pet Goat 2 -elokuvan 
nykytulkintojen (sen ennustuksista) kanssa
Katsoin tämän vuoden Eurovision laulukilpailun (22. toukokuuta 2021), jossa oli paljon esityksiä, jotka 
viittasivat verikuuhun, täysikuuhun tai auringonpimennykseen. Se voi olla jotakin ennakoivaa 
ohjelmointia (predictive programming) massoja varten. Annan tässä kirjoituksessa muutaman esimerkin
näistä esityksistä, samalla kun pidetään mielessä ajankohtainen verikuu 26.5.2021 (Super Flower Blood 
Moon 2021), joka näkyi hyvin mm. USA:n länsirannikolla ja sen syvin peittoalue oli Tyynenmeren 
tulirenkaan (Ring of Fire) sisällä (ks. https://www.youtube.com/watch?v=bjv76DWrJe0). Lisäksi 
edellinen täydellinen auringonpimennys, jota kutsutaan myös Babylon-pimennykseksi, tapahtui 
14.12.2020, josta William Frederick teki kattavan analyysin blogissaan 
(ks. http://endtimesforecaster.blogspot.com/2020/09/the-great-babylon-eclipse-of-121420.html) ja 
josta itsekin tein blogijutun viime vuonna (ks. https://nokialainen.blogspot.com/2020/12/ennakoiva-
ipg2-filmi-profetoi.html tai CEF-kotisivuillani: https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefin
land.kotisivukone.com/Ennakoiva_IPG2-
filmi_profetoi_Kalifornian_suuren_maanjaristyksen_taydellisen_auringonpimennyksen_14._joulukuu
ta_2020_avulla.pdf). Kaiken tämän päälle kesäkuun 10. päivänä 2021 on vielä rengasmainen 
auringonpimennys eli ns. Ring of Fire -pimennys, jonka mm. I, Pet Goat 2 -filmi vuodelta 2012 (tätä 
filmiä tehtiin peräti 6 vuotta) huomioi viimeisenä pimennyksenä (THE FINAL O -anagrammi 
HELIOFANT -nimestä filmin lopussa). Pet Goat -tutkija Jason Kerrigan (käyttäjänimi jkbugout) on 
tehnyt tulkintavideoita tästä auringonpimennyksestä, joka näkyy mm. New Yorkissa (ks. 
esim. https://www.youtube.com/watch?v=au6UBy1AxcI).

Menkäämme sitten Euroviisuihin, jotka tänä vuonna olivat melkoisen saatanalliset demonisten 
kappalenimien, sanoitusten ja lavaesiintymisten kanssa. Rock-musiikki oli suosittua yleisön 
keskuudessa, ja Italian voittokappale oli nimeltään Zitti E Buoni, joka on englanniksi: Shut Up And Be 
Quiet (Turpa kiinni ja ole hiljaa). Se voisi viitata yhteen Illuminatin merkkiin, jossa sormi pannaan 
ylöspäin suun eteen. Suomen häpeällisessä esityksessä kitaristi näyttää kitaran taustapuolen johon on 
kirjoitettu sana "Join". Tämä on saatananpalvojien kehote liittyä saatanaan. HIM:n "Join Me In Death" 
kappaleessa on sama sanoma. Mutta, jottei Euroviisut jäisi historiaan pelkkänä rock-musiikin 
esiinmarssina, niin kaikkein huomattavinta (profeetallisesti) oli esitykset, joissa näytettiin 
(tarkoituksella) verikuita, täysikuita ja auringonpimennyksiä.

Ensin Azerbaidžanin laulu, jonka taustalla on selkeä verikuu ja sitten nouseva koronallinen kuu 
(tulirengas eli Ring of Fire -pimennys). Katso https://www.youtube.com/watch?
v=FTQ22S5YC7Q
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Toiseksi Espanjan esitys, jossa ensin nähdään täydellinen auringonpimennys ja myöhemmin täysikuu 
ilmassa. Katso https://www.youtube.com/watch?v=thV-vhOQHvQ

https://www.youtube.com/watch?v=thV-vhOQHvQ
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Kolmanneksi Latvian laulu nimeltä "The Moon Is Rising (Kuu nousee)". Nainen laulaa heti alussa, 
että "the blood moon is rising (verikuu nousee)". Sitten hän asettaa kätensä päänsä päälle kuin 
muodostaen pirunsarvet (voi toki tarkoittaa muutakin). Katso https://www.youtube.com/watch?
v=btA_Tyiyfhc

Neljänneksi, Britannian kappale, jossa lauletaan sanoja "the light of the moon (kuun valo)", ja 
taustalla punainen ja valkoinen kuu tai verikuu ja täysikuu vilkkuvat vuorotellen. Esityksessä on myös 
paljon trumpetteja (pasuunoita), mikä viittaa tempaukseen (rapture). 
Katso https://www.youtube.com/watch?v=VxNOynEJ6wc
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Tällainen taivaan merkkien määrä ei ole tavallista tässä laulukilpailussa (tällaista ei ole koskaan ennen 
nähty). Siksi luulen, että Herra pani nämä taivaankappalemerkit esille juuri nyt, jotta tietäisimme mitä 
aikaa elämme (Jumalan tuomio ja seurakunnan ylösotto on lähellä). Raamatussa 1. Moos. 1:14 jakeessa
sanotaan: ”Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne 
merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,” Sitten Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo 
paluunsa merkeistä: ”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla 
maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.” (Luuk. 21:25) Profeetta Joel ja Apostolien teot 
kertovat myöskin Herran päivää edeltävistä taivaan merkeistä: ”Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu 
vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.” (Joel 2:31) sekä ”Aurinko muuttuu 
pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.” (Apt. 2:20)

Joten yhteenvetona voidaan sanoa, että Euroviisut toimivat kuitenkin Jumalan merkkisoittona tuleville 
profeetallisille tapahtumille, joihin kuuluu mm. Kristuksen morsiusseurakunnan riemullinen 
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”kotiinlähtö” ylöstempauksessa (1. Tess. 4:13-18) ennen 7-vuotista vaivanaikaa, jolloin Antikristus 
hallitsee maan päällä. Siis samalla kun paha nostaa päätään, Jumala haluaa viestittää omilleen, että aika 
on lyhyt. Pahuuden kasvaminen mm. Euroviisuissa kertoo hyvin siitä millaisessa ajassa elämme, eli 
niinkuin Nooan päivinä (Luuk. 17:26-30). Tähän loppuun kokoan vielä joukon tuoreita Vieraskirja-
viestejä blogistani, jotka liittyvät näihin Euroviisuihin 2021 (viestit on aikajärjestyksessä, vanhin ensin).

-------- VIESTIT --------

Päivämäärä: 23/05/2021, 01:43:58
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 923

Kattelin Euroviisut. Yhdellä maalla oli rekvisiittana IPG2:sen täysikuu ja toisella verikuu. Ei ole sattumaa; 
illujen ketkuilua.

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

Päivämäärä: 23/05/2021, 01:59:25
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 924

Kerro enemmän Pekka. Muuten, Italia voitti mielestäni historian kaameimmalla biisillä..ei mitään järkeä 
koko esityksessä..täysin saatanan riivaamaa sakkia ja pirunsarvet heiluu. Hyvä, ettei Suomi voittanut.

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

Päivämäärä: 24/05/2021, 00:58:59
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 933

Mitä mieltä profeetta Olli? Eikö tuon kuun esiintyminen niin monessa esityksessä ettei kyse ei ole 
pelkästä sattumasta vaan niissä on selvä profeetallinen merkki kytkeytyen vahvasti sekä täysikuuhun 
sekä verikuuhun.

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

Päivämäärä: 24/05/2021, 17:14:24
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 934

Latvian kappale euroviisuissa oli nimeltään "Moon is rising"

1:05 "The blood moon is rising" = verikuu nousee

1:16 "Pirunsarvet"

1:35 "turn in your illuminate bring the passion inside let me touch your fate - i will lead i will guide you 
on your way"- I am here remind you in the right - I am a ruler"= käännä ja valaise tuo intohimo sisälleni -
anna minun koskettaa kohtaloasi - minä johdan ja opastan sinua matkallasi - olen täällä muistuttamassa 
sinua oikeasta tiestä - olen hallitsija

Ps. 2:2
2 The kings of the earth set themselves, and the ruler stake counsel together, against the LORD, and 
against his anointed, saying,

HARVINAISEN PALJON OKKULTTISIA-AINEKSIA YHDESSÄ KAPPALEESSA

http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-74169-76


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

Päivämäärä: 24/05/2021, 17:21:21
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 936

Tuossa videossa esiintyvä sana "ruler/hallitsija" viittaa melko varmasti saatanaan.

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

Päivämäärä: 24/05/2021, 17:41:26
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 937

Espanjan esityksessä totaalinen auringonpimennys alkaen kohdasta 1:02:59 (viimeksi totaalinen 
auringonpimennys oli 14.12.2020, jota myös Babylon-pimennykseksi sanotaan (lue Williamin blogia))

https://youtu.be/msfdz_aksY8?t=3779

Espanjan esityksessä myös täysikuu alkaen kohdasta 1:03:53 (tämä täysikuu voi kuvata täysikuuta 
26.5.2021, jolloin on myös verikuu)

https://youtu.be/msfdz_aksY8?t=3833

Totta puhut Pekka. Verikuun, täydenkuun ja auringonpimennyksen esiintyminen niin monessa 
esityksessä ei ole sattumaa. Jumala puhuu näiden esitysten kautta antaen merkkejä omilleen.

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

Päivämäärä: 24/05/2021, 18:08:04
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 938

Nämä euroviisut olivat esityksillään erittäin pahat. Sen jo pitäisi olla merkki kaikille uskoville, että aika on 
myöhäinen. Tottakai nuo esitykset olivat illujen omia merkkejä, mutta Jeesukseen uskova huomioi 
myöskin ne, sillä Illuminati (sinettituomiot) ja Saatana (pasuunatuomiot) ovat mukana näissä 
Ilmestyskirjan vitsauksissa. (Jumala itse toteuttaa kovimmat vitsaukset vihanmaljatuomioissa, jotka 
tulevat viimeiseksi)

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

Päivämäärä: 24/05/2021, 21:17:26
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 939

Kuuta pukkaa euroviisuissa Britannian esityksessä:

0:50 "light of the moon" = kuunvalo; taustalla sykkii ensin punainen verikuu, joka muuttuu valkeaksi 
täysikuuksi

2:00 "there is a fire burning for you and there will be embers = tuli palaa sinulle ja siellä on hiillos = 
tarkkaa kuvailua helvetistä

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

Päivämäärä: 24/05/2021, 21:59:38
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 941
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Kyproksen kisakappale on nimeltään "El Diablo" = paholainen

Koko esitys: I fell in love gave my heart to el diablo - I give it up - he said I am his an angel" = rakaistuin 
annoin sydämeni paholaiselle - antauduin - hän sanoi olen hänen enkelinsä

... ja pikkupaholaiset punaisissa asuissaan pörräävät ympärillä.

Voiko asian selvemmin sanoa?

https://www.youtube.com/watch?v=ZHeydRCBPNs

Pimeyden henkivallat ovat vahvasti liikkeellä - onneksi on Jumalakin.

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

Päivämäärä: 24/05/2021, 23:24:06
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 942

Britannian esityksessä myös paljon trumpetteja tai pasuunoita.

1. Kor. 15:50-53 (ylöstempaus)

50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus 
peri katoamattomuutta.
51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat 
katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää 
pukeutuman kuolemattomuuteen.

King James Bible (jae 52)

52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the 
dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

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

Päivämäärä: 26/05/2021, 00:21:54
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 949

Jännä juttu..Archie -poikalapsi täyttää 26.5.2021 (eli tänään) 2 v. ja 20 pv. Muistamme mitä Apt. 2:20 
kohdassa sanotaan:

20 Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.

Jasonin uusi IPG2-tulkintavideo ja kommenttini siihen.

Pet Goat II anagram (Confirmation)

https://www.youtube.com/watch?v=IIZhCiPs1Yk

Kommenttini 40 min sitten:

What is the red halo around Mary's head? Blood moon 5/26/2021?? It says in Wikipedia:

https://www.youtube.com/watch?v=IIZhCiPs1Yk
https://www.youtube.com/watch?v=ZHeydRCBPNs


"A halo is a symbol of holiness, represented by a circle or arc of light around the head of a saint or holy 
person. Any circle of light can be described as a halo, even in a non-religious context; sometimes you'll 
see a glowing halo of light around the moon, for example."

We see red halo also in the Osama bin Laden IPG2 scene -- blood moon in the sky?

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

Päivämäärä: 26/05/2021, 16:16:24
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 953

Tämän kommenttini Jasonille, YouTube blokkasi.

I made an illustrative presentation of the lunar eclipse on May 26, 2021 in the IPG2 film. It possibly 
predicts the doomsday timing. See https://aijaa.com/YStJNO

judgement = great earthquake in California? ...Current blood moon is called the Ring of Fire eclipse

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

Päivämäärä: 27/05/2021, 00:03:56
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 954

Euroviisut keräsivät huomiota myös Yhdysvalloissa:

You Can Finally Watch the Real 'Eurovision' in the USA, Here's How

Tämän artikkelin kirjoittanut ei huomannut tärkeimpiä verikuuhun, kuun pimennykseen sekä auringon 
pimennykseen liittyviä aikainmerkkejä.

Ainoastaan tämän: "Eurovisions based on an actual past performance on Eurovision, from a heavy-
metal band in demonic makeupto a vampire-soprano-god"

https://collider.com/eurovision-2021-how-to-watch-usa-streaming-where/

Ei tule muuta mieleen kuin, että meille on täällä Suomessa on annettu isolla "kauhalla" ymmärrystä, ja 
jenkeille vain teelusikalla.

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

Päivämäärä: 27/05/2021, 00:36:51
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 955

Kattokaapa, Euroviisut 2021, näiden kappaleiden demoniset nimet:

Cyprus: “El Diablo” (paholainen)

Albania: “Karma” (tarkoitetaan yleensä buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa ja jainalaisuudessa 
esiintyviä syyn ja seurauksen toimintaa kuvaavia oppeja)

Israel: “Set Me Free” (vapauta minut uskosta?)

Malta: "Destiny" (kohtalo sama kuin Karman-laki)

Portugal: "The Black Mamba" (käärme ts. saatana)

https://collider.com/eurovision-2021-how-to-watch-usa-streaming-where/
https://aijaa.com/YStJNO


United Kingdom: "Embers" (hiillos ts. "helvetin tuli")

Finland: “Dark Side” (pimeä puoli)

Azerbaijan: “Mata Hari” (toimi prostitioituna)

Norway: “Fallen Angel” (langennut enkeli) kts. linkki alla

https://www.youtube.com/watch?v=F0r3vmGLzZU

The Netherlands:“Birth of a New Age” (uuden ajan syntymä)

Italy: “Zitti E Buoni”(Hiljaa ja hyvä, yksi illujen merkki, hiljaisuus ja sormi suun edessä)

San Marino: “Adrenalina” (mieltä kiihdyttävä hormoni)

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

Päivämäärä: 27/05/2021, 03:34:29
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 957

Innostuin katsomaan myös ensimmäisen sekä toisen Euroviisujen semifinaalin:

I-semifinaali:

https://www.youtube.com/watch?v=jRIHdPDt6ew

Tämän Liettuan, köyhän miehen Freddie Mercuryn, näkyy "illu-ruudukko" taustalla (kohta 10:19)

Tässä Slovenian kappaleessa lauletaan mm. "...when you learn to rise again" (= Feenix-lintu) ja taustalla
näkyy pimennys ja keltainen korona (kohta 13:51)

Australian kappaleessa (kohta 26:12) esiintyy moni kätinen jumalatar Kali.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kali

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

Päivämäärä: 27/05/2021, 03:35:21
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 958

II-semifinaali:

https://www.youtube.com/watch?v=dVICcSLIHCM

Viron esityksessä (kohta 12:31) täysikuu hejastuu esiintymislavasta kuin IPG 2 kohtauksessa (5:25) 
vedestä.

https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM

Serbian esityksessä täysikuu ja korona reunoilla (kohta 45:41)

Suomen esityksessä kitaristi näyttää kitarin taustapuolen johon kirjoitettu sana "Join". Tämä on 
saatananpalvojien kehote liittyä saatanaan. HIM:n "Join Me In Death" kappaleessa on sama sanoma.

https://www.youtube.com/watch?v=Id6nCa_OTEM
https://www.youtube.com/watch?v=dVICcSLIHCM
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https://www.youtube.com/watch?v=1V4AscLidWg

Näiden sisältöjen ei pidä järkyttää Jeesuksen omia vain osoittaa kuinka saatana kutsuu omiaan.

Matt. 18:6
Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi 
ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

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

Päivämäärä: 27/05/2021, 03:46:57
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 959

Kun muistelen aiempia Euroviisu-kappaleita/esityksiä ei niissä ollut näin paljoa saatanan palvontaa. 
Oisko saatana lisännyt kierroksia ja meidän lähtö on lähellä.

2. Kor. 2:11
ettei saatana pääsisi meistä voitolle; sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat.

Ilm. 12:12
12 Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut 
alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"

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

Päivämäärä: 27/05/2021, 03:52:59
Nimi: Pekka
Sijoitus: 4 960

Eiköhän tämä tarkoita meitä Jeesukseen uskovia ja Herran turvaan aikanaan pääseviä:

Ilm. 12:12 
Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!

Joh. 14:2
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen 
valmistamaan teille sijaa?

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

Pekalle vielä suuret kiitokset näiden merkkien havainnoimisesta ja ottamisesta esille alkujaan 
tässä vieraskirjassa, sillä itse en katsonut suorana Euroviisuja, vaan vasta myöhemmin Pekan 
kerrottua ensin noista merkeistä.

Lähettänyt Olli-R klo 15.08
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