
torstai 4. marraskuuta 2021

Tempausteoriaa marraskuulle 2021 kun Jeesuksen 
takaisintulemus omiaan varten lähestyy (”ylöstempaus”, 1. Tess. 
4:13-18)!

Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen omiaan varten on uskovien autuaallinen toivo (Titus 2:13). 
Siksi olenkin seurannut ahkerasti viime vuosina aikainmerkkejä, jotta saisin jonkinlaista vinkkiä tähän 
suureen hetkeen, joka tulee maailmalle kuin paula ja varas yöllä, mutta 'valvovia' kristittyjä sen ei pitäisi 
yllättää niinkuin varas apostoli Paavalin mukaan (Ks. 1. Tess. 5:1-6 ja erityisesti jae 4). Niinpä tuon tässä 
kriittisessä maailmanajassa (mm. levottomuus Lähi-idässä, Iranin ydinohjelma, ilmastohuijaus, 
koronahuijaus) esiin erään tempausteorian tai ajankohtaennustuksen, joka sopii mielestäni hyvin tähän 
vuoteen ja erityisesti kuluvaan marraskuuhun. Pontta esitykseeni tuo parhaillaan käynnissä oleva La 
Palman saaren epätavallinen tulivuorenpurkaus Kanariansaarilla, josta on paljon vihjeitä tai ennustuksia
(prediktiivinen ohjelmointi) menneisyydessä, ja tässä tuon esille yhden niistä Simpsonien vuoden 2003 
jaksossa. Tämä purkaus voisi kehittyä saarella tapahtuvan suuren maanjäristyksen myötä 
maailmanlaajuiseksi luonnonkatastrofiksi (maanvyörystä jättitsunami USA:n itärannikolle) käynnistäen 
samalla 3. maailmansodan (etenkin Googin sota) ja sitä kautta olisi alkulaukaus tulevan Antikristuksen 
nousulle ja Uudelle maailmanjärjestykselle, jossa ei enää ole YK:ta. Tietenkin tämän äkillisen tuhon 
sattuessa (1. Tess. 5:3), se tarkoittaisi todennäköisesti uskovien ylösottoa pois Ahdistuksen ajasta 
(Danielin 70. vuosiviikko), joka väistämättä seuraa (Ilm. 3:10). Näin luonnonkatastrofi olisi eräille 
kirous, mutta toisille (tempaususkoville) siunaus – onhan se Jumalan tuomiota ns. suurelle portolle tai 
suurelle Babylonille (Ilm. 17, 18), jota YK:n päämaja New Yorkissa edustaa.

The Simpsons Predict La Palma Landslide (2003)

https://www.youtube.com/watch?v=DU4vDT5UZqc (26.10.2021)

La Palma -videopelistä Secret Files 2 vuonna 2009...

America's East Coast ? Destruction from La Palma Video Game (Revelation 8:8-9 / 
Jeremiah 51:42)

https://www.youtube.com/watch?v=arZqlx3TbfY (25.10.2021) 

Why Did ABC News Flip Over to the La Palma Volcano Livestream During Jen Psaki's 
Press Briefing?
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https://www.youtube.com/watch?v=el6l6xKK10E&t=540s (17.10.2021) 

Tuore William Frederick'in blogikirjoitus La Palmasta:

https://endtimesforecaster.blogspot.com/2021/10/la-palma-with-this-bird-gone-
planet.html (31.10.2021)

Aikaisempi Williamin julkaisu, jossa etsitään La Palman yhteyksiä I, Pet Goat 2 -filmiin:

https://endtimesforecaster.blogspot.com/2021/10/la-palma-i-pet-goat-2-and-third-
secret.html (13.10.2021)

Seuraavaksi sitten tähän päivämääräennustukseeni, josta tein analyyseja tai todistuksia 
blogini vieraskirjaan aivan äskettäin. Viestit on aikajärjestyksessä (vanhin ensin). Muistakaa, että tämä 
ei ole profetia, vaan paras veikkaukseni tai päätelmäni tuomiopäivästä lähitulevaisuuteen sijoitettuna. 
Jokainen voi joko hylätä tai hyväksyä tämän teorian. Annan siis sanani koeteltavaksi ja ei ole pakko 
uskoa mitään, jos omassa hengessään tuntee niin. Itsestäni kuitenkin marraskuun ylöstempaus tuntuu 
loogiselta vaihtoehdolta semminkin kun seuraavassa on vain osa todistusaineistosta (kaikkea en 
jaksa/viitsi paljastaa mm. IPG2-filmiin liittyen).

OLLIN VIERASKIRJAVIESTEJÄ
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Nyt tais ratketa meidän tempaushetki, jos uskomme vaikka Economist 2017 kansikuvaan, jossa on The 
Star -kortti (Tempaus-kortti) näyttäen temmattujen kasvoja kuunpimennyksen aikaan (Kuun kraatterit 
näkyvät verenpunaisina vihjaten kuunpimennykseen). Kortissa näkyy myös komeetan lento (siitä 
myöhemmin).

http://ajnira.com/wp-content/uploads/2016/12/EconmistStar.png

Seuraava kuunpimennys on 19. marraskuuta 2021, joka on osittainen (melkein totaali Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa, magnitudi 0.97).

https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2021-november-19

Maksimissaan osittainen verikuu on sivuston mukaan klo 9:03 UTC-ajassa, jolloin Amerikassa on 
aamuyö. Suomessa on aamupäivä.

Katsokaa vaikka New Yorkia, jossa kuunpimennys on lähes totaali.

https://www.timeanddate.com/eclipse/in/usa/new-york (maksimi paikallista aikaa klo 4:02)

Sitten Utsjoella, jossa pimennyksen magnitudi on 0.669.

https://www.timeanddate.com/eclipse/in/@633269

Local Type: Partial Lunar Eclipse, in Utsjoki
Begins: Pe 19. mar 2021, 08.02
Maximum: Pe 19. mar 2021, 10.12 0,669 Magnitude
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Katsokaa vielä tämä video, jossa puhutaan tulevasta kuunpimennyksestä ja aikaisemmista, joiden 
esiintymisissä on tietty väliaika (esim. 177 pv.).

Looks like the Rapture Watch is about to End. And these Signs are Extraordinary!

https://www.youtube.com/watch?v=A_OVVEP42Uk (tänään)

Tässä kohtaa alkaa puhe kuunpimennyksistä ja marraskuun 19. päivästä:

https://youtu.be/A_OVVEP42Uk?t=140 (kohdasta 2:20 eteenpäin)

Videosta näemme, että seuraava marraskuun jälkeinen kuunpimennys on vasta ensi vuoden 
toukokuussa, jolloin Israel on jo 74-vuotias. Joten tämä marraskuun kuunpimennys on viimeinen Israelin 
ollessa 73-vuotias. Ja IPG2:n LC-merkki lattialla on näytetty siten, että L=7 ja C-kirjain (3) on kuin 
tsunamiaalto omenan pysähtyessä. Näin LC = 73! Lisäksi yleinen illuvihje II/I tai I/II sopii 19.11. päivään, 
sillä okkultistit eivät huomioi nollia ja ysejä. (1+9=10->1+0=1) Joten 19.11. on okkultisteille 1.11. (I/II) Tai 
19.11. on 1.11. + 18 pv. -> dollarikoodi IIII8 (yhden dollarin setelissä)

https://www.masoncode.com/Colel.htm (liittyen yseihin ja nolliin)

"The cabalistic rule of ‘colel’ states that one digit can be added to, or subtracted from, the gematria value
of a word without affecting its value."

Kyllä viime kevään euroviisuissa esiintyneet täysikuut ja verikuut varmastikin omaavat merkityksen tässä
Tempauksen ajankohtatarkastelussa.

--------------------------
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Tuo mainitsemani The Star -kortin komeetta saattaa olla tämän vuoden kirkkain komeetta taivaalla eli 
Comet Leonard.

https://en.wikipedia.org/wiki/C/2021_A1_(Leonard)

"It may reach naked eye visibility in December 2021."

Mielenkiintoista tässä on tuo nimi Leonard, jonka alkuosa on Leo eli leijona (Juudan jalopeura).

https://www.themeaningofname.com/leonard/

LEONARD Name Meaning and History

What Does LEONARD Mean and History? Means “brave lion”, derived from the Germanic elements 
levon “lion” and hard “brave, hardy”. This was the name of a 5th-century Frankish saint who is the patron
of prisoners and horses. The Normans brought this name to England, though it did not become common 
there until the 19th century.

https://www.meaningofname-baby.com/leonard/

Leonard Name Meaning and History
What Does Leonard Mean and History? From the Germanic Leonhard, meaning “brave as a lion”. 
Formed by combining leon, meaning “lion”, with hard, meaning “brave”, or “hardy”.
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Urhea leijona (brave lion) on tietysti Jeesus takaisintulemuksessaan.

Nostradamus ja Centurie II:62 liittyen La Palman katastrofiin?!

Mabus (=Biden?) kuolee pian, tulee
Ihmisille ja eläimille kauhea tuho:
Sitten nähdään äkkiä kosto,
Pötypuhetta, väkipakko, jano, nälkä kun komeetta kulkee.

--------------------------
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Yhdysvalloissa on demokraattipoliitikko nimeltä Ray Mabus, joka tukee Bideniä. Hän oli 
laivastoministerinä Obaman kausilla.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Mabus

https://twitter.com/time/status/1328337472632348673 (16.11.2020)

"The election of Joe Biden and Kamala Harris means the return of serious thought and action on the 
existential threat of climate change," writes Ray Mabus. "Like so many issues in the past, the American 
military can, and should, lead the way"

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

Lopuksi otan esille lokakuussa 2021 julkaistun artikkelisuomennoksen, jonka mukaan jotain merkittävää
tapahtuisi 18.11.2021 (ilmeisesti Amerikan aikaa), ja tämä on likellä omaa ”ennustustani”.

Bidenin 6 minuuttia, 6 päivää, 6 viikkoa – Skull & Bones'in 666 signalointi

http://nokialainen.blogspot.com/2021/10/bidenin-6-minuuttia-6-paivaa-6-viikkoa.html (1
5.10.2021)

Ja viimein pelastuskutsu, lainaten pastori Daymond Duck'ia, jonka viime sunnuntain (31.10.2021) 
profetiaraportti ei oikein istunut omaan eskatologiaani (Danielin 4. peto ei ole ainoastaan tulevaisuutta, 
kuten Daymond väittää).

Jos haluat olla Tempaus-valmis ja mennä Taivaaseen, sinun täytyy syntyä uudelleen (Joh. 
3:3). Jumala rakastaa sinua, ja jos et ole tehnyt näin, myönnä vilpittömästi, että olet 
syntinen; usko, että Jeesus on neitseestä syntynyt, synnitön Jumalan Poika, joka kuoli 
maailman syntien tähden, haudattiin ja nousi ylös kuolleista; pyydä Häntä antamaan 
syntisi anteeksi, puhdistamaan sinut, tulemaan sydämeesi ja olemaan Pelastajasi; kerro 
sitten jollekin, että olet tehnyt tämän.

Lähettänyt Olli-R klo 0.34
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