
keskiviikko 21. heinäkuuta 2021

Richard Branson'in ja Jeff Bezos'in avaruuslennot heinäkuussa 
2021 ovat merkkejä uskovien pikaiselle ylösotolle (lennot 
ennustettu IPG2-filmissä, ks. VIDEO)
No nyt tuli kova juttu vartiomies Steve Fletcher'iltä, joka yhdistää miljardöörien Richard Branson'in ja 
Jeff Bezos'in avaruuslennot tässä kuussa, jotka olivat ensimmäisiä laatuaan, profeetalliseen IPG2-
filmiin (filmiä tehtiin peräti 6 vuotta ja se julkaistiin kesäkuussa 2012). Aivan kuin Antikristus olisi 
rituaalisesti siitetty avaruudessa, sillä Branson'in kulkuneuvon nimi 11. heinäkuuta oli naismaisesti 
Neitsyt (Virgin) ja Bezos'in kulkuneuvo (raketti) 20.7.2021 muistutti miehen sukupuolielintä. Huom. 
IPG2:n vanha nainen (kuvattu neitsyeenä, verinen alapää) tornissa, joka muistuttaa miehen penistä, on 
tämä profeetallinen kohtaus (katso tornikohtaus tästä), jossa siis edeltä kuvattu sekä Branson'in että 
Bezos'in käynnit avaruudessa. Tuossa kohtauksessa punainen sydän (viitaten juutalaisten 
ystävänpäivään eli Tu B'Av -juhlapäivään Av-kuun 15. päivänä ollen 24.7.2021 tänä vuonna, jolloin on 
myös täysikuu (full buck moon)) lyö 4 kertaa, mikä voi tarkoittaa 4 päivää jälkeen Bezos'in 
avaruuslennon (20.7.2021 + 4 pv.). Lisäksi tornissa on huipulla 4 ikkunaa ja nainen katsoo alempana 
ulos kaltereiden takaa, joissa on 4 kalteriväliä (vanha nainen säpsähtää ydiniskun tuottamasta 
välähdyksestä ja perääntyy sen jälkeen). Korostus on siis luvussa 4. Seuraavassa videossa S. Fletcher 
havainnollistaa tämän Bezos'in fallosmaisen raketin yhteyttä I, Pet Goat 2 -filmin tornikohtaukseen, 
josta voitaneen päätellä ajankohta False Flag -iskulle eli toiselle 9/11-tapahtumalle (ydinterrori-isku), 
joka synnyttää 3. maailmansodan, ja jonka seurauksena tuhkista nousee Raamatun Antikristus 
(valemessias) 7-vuotiselle vaivanajalle (Danielin 70. vuosiviikko).

Bezos PHALLIC Rocket in I Pet Goat - July 20, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=pk2j8dfKppI (eilen)

JEFF BEZOS USES PHALLIC ROCKET TO BECOME SECOND BILLIONAIRE IN SPACE

https://www.youtube.com/watch?v=XbPm5LwwOdQ (eilen) 

Kristityille (ei penseille) kaikki tämä merkitsee vapautusta, joka on ylöstempaus taivaallisiin Herran 
päivänä. Raamatussa sanotaan Tempauksesta Paavalin suulla (1. Tess. 4:13-18 & 1. Kor. 15:51-53).

Paavali Tessalonikalaiskirjeessä:

13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette 
murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta 
myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran
tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa,
ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran
kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Paavali Korinttolaiskirjeessä:

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.
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53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää 
pukeutuman kuolemattomuuteen.

Ja sitten Ilmestyskirjasta Filadelfian seurakunnalle (Ilm. 3:10):

10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin 
ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, 
jotka maan päällä asuvat.
 
Tapahtuuko tämä Tempaus nyt heinäkuussa, jää nähtäväksi, mutta paljon on merkkejä sen puolesta, 
kuten IPG2-filmin näyttämä Full Buck Moon kesäkuun 10. päivän rengasmaisen auringonpimennyksen 
jälkeen tässä IPG2-kohtauksessa ja tarkemmin tässä videon kohdassa (selitys Jason Kerriganin). Uskon, 
että IPG2-filmi ei valehtele, vaan on tarkoitettu lopunaikojen (ahdistuneille) pyhille antamaan arvokasta 
profeetallista tietoa määräajoista, tuoden samalla lohdun ja toivon sanoman.

Lähettänyt Olli-R klo 16.02
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