lauantai 17. kesäkuuta 2017
Ilmestyskirjan 12. luvun merkki taivaalla 23.9.2017 (henkilökohtainen mielipide)

Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen
jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana
ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. (Ilm. 12:1-2)
Kerron henkilökohtaisen mielipiteeni tästä Ilm. 12 luvun merkistä taivaalla 23.9.2017. Mielestäni se on merkki
viimeisen 7 vuoden Ahdistuksen ajan alkamiselle maailmassa, jota kuvaavat kaksi 1260 päivän eli 42 kk:n
jaksoa Ilm. 12 luvussa.
Vaivanajan 1. puolisko:
5. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa
temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.
6. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat
kaksisataa kuusikymmentä päivää.
Ja toisen puoliskon 1260 pv:
13. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa SITÄ vaimoa, joka oli poikalapsen (= 1.
vaimo) synnyttänyt.
14. Mutta vaimolle (= Israelin jäännös, Sak. 13:8-9) annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä
erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa (=3,5 vuotta eli 42 kk)
poissa käärmeen näkyvistä.
Nyt tämä 1. vaimo eli poikalapsi lienee ne 144,000 israelilaista (Ilm. 7:1-8 & Ilm. 14:1-5) ja 2. vaimo on Israelin
jäännös, joka pelastuu ns. Jaakobin ahdistuksessa, jolloin lopull. AK istuu Jerusalemin 3. temppelissä (2. Tess.
2:4). Saatana "heitetään Taivaasta" siis puolivälissä vaivanaikaa jakeessa 9.
7. Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen
enkelinsä sotivat,

8. mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.
9. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä,
heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
Nyt mielenkiintoista on se, että 7-vuotisen Ahdistuksen ajan eli Israelin 70. vuosiviikon aloittaa Dan. 9:27
profetia, jossa Antikristus (=Trump?) vahvistaa liiton monien kanssa, joka on Lähi-idän rauha. Tätä ennen on
käytävä 3. maailmansota, joka entisen saatanistin Doc Marquisin mukaan kestää korkeintaan 91 päivää eli 13
viikkoa ja sitten Antikristuksen globaali ilmestyminen tapahtuu maailmannäyttämölle Israelin valemessiaana (Joh.
5:43). Marquis tiesi Illuminatin salaisuuksista. Siispä tämä kesäkuu 2017 voi olla ratkaiseva sodan syttymisen
kannalta. Jännittäviä aikoja eletään kun Kristuksen morsiamen ylösotto lähestyy (Ilm. 3:10)! Maranatha!
-------------------Lukekaa lopuksi Sirkun uusin profeetallinen kirjoitus Reino Savolan sivuilta 16.6.2017:
http://www.reinosav.net/nummers.html (Katsaus kevään tapahtumiin, osa 1. - Emmanuel, Gentilioni, Trump)
Lähettänyt Olli-R klo 18.05
1 kommentti:

1.
Olli-R 19. kesäkuuta 2017 klo 16.48
Minusta on päivänselvää, että 23.9.2017 tapahtuu jotakin ja uskon, että se liittyy Lähi-idän
rauhansopimukseen (Dan. 9:27), jossa Jerusalem jaetaan ja siitä tehdään kansainvälinen kaupunki. Tätä
ennen on käyty ns. Googin sota (Hes. 38,39) ja Israel heikkenee siinä.
http://endtimesforecaster.blogspot.fi/2017/02/president-trump-two-state-solution-and.html
Mielenkiintoisesti ajatellen Ilm. 12 merkkiä ja raskaana olevaa vaimoa, niin tasan 9 kuukautta ennen
23.9.2017 päivämäärää oli YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma Israelia vastaan 23.12.2016.
Alkoiko tällöin "naisen raskaus", joka päättyy NWO:n tulemiseen Antikristuksen johdolla syyskuussa
2017?! Illuminati vihjaa musiikkivideollaan selvästi päivämäärään 23.9. Otin videosta kuvakaappauksen.
Tässä kuvassa (käärme)kello tytön kädessä näyttää 9:23
http://aijaa.com/B4Yvfp
Seuraavassa alkuperäinen musiikkivideo, jonka kohdassa 2:08 näkyy tuo (käärme)kello. Se on Illuminatin
piiloviestintää jostakin tärkeästä tapahtumasta.
Florence + The Machine - Spectrum
https://www.youtube.com/watch?v=iC-_lVzdiFE (30.5.2012)
Tätä kesää ja ensi syksyä korostaa rabbi Judah Ben Samuelin ennustus vuodelta 1217 liittyen
Messiaanisten "lopunaikojen" alkamiseen Israelin 10. riemuvuosijakson (1967-2017) aikana.
http://forum.netmission.fi/forum/yleiset/yleiset-asiat/9976-mielenkiintoinen-ja-profeetallinen-vuosi-2017
"Ensin profetiaa:
Vuonna 1217 juutalainen Rabbi Judah Ben Samuel profetoi että Turkin ottomaanit tulisivat hallitsemaan
Jerusalemin Pyhää kaupunkia kahdeksan riemuvuoden ajan. Riemuvuosi on 50 vuoden jakso (3 Moos
25:8-13). Kahdeksan riemuvuotta on siis 400 vuotta. Ja kuinka kävikään, 300 vuotta myöhemmin, vuonna

1517 Turkin ottomaanit valtasivat Jerusalemin kaupungin ja hallitsivat sitä seuraavat 400 vuotta.
Liittoutuneet joukot ajoivat heidät lopulta vuonna 1917 ulos kaupungista ja Pyhältä maalta. Rabbi Judah
Ben Samuelin profetia 400 vuodesta toteutui täsmälleen ja vuodelleen. Sama Rabbi oli myös profetoinut
että yhdeksännen riemuvuoden aikana Jerusalem olisi “ei kenenkään maata.” Tämä toteutui täsmälleen
vuosina 1917-1967 johtuen siitä tosiasiasta että Kansainliitto asetti Pyhän maan Brittiläisen Mandaatin
alaiseksi, eikä se “kuulunut” millekään valtiolle. Vielä Israelin Itsenäisyyssodan jälkeen vuosina 19481949 Jerusalem oli edelleen jaettu maakaistalla, mikä meni suoraan kaupungin sydämen läpi Jordanin
hallitessa kaupungin itäosaa ja Israelin läntistä. Tuon maakaistan katsottiin olevan ja sitä kutsuttiin nimellä
“ei kenenkään maa” sekä israelilaisten että jordanilaisten taholta. Jokainen tuolle kaistalle astuva
ammuttiin…Vasta kuuden päivän sodassa vuonna 1967 Israelin armeija valloitti Pyhän maan, koko
Länsirannan ja koko Jerusalemin kaupunki siirtyi takaisin Israelin omistukseen. Täten jälleen kerran tämän
Rabbin 750 vuotta aikaisemmin antama profetia toteutui kirjaimelleen [yhdeksännen riemuvuoden aikana
(1917-1967) Jerusalem “ei ollut kenenkään maata.”
Eikä siinä vielä kaikki. Sama Rabbi profetoi myös että kymmenennen riemuvuoden aikana Jerusalem olisi
juutalaisten hallinnassa ja Messiaaniset “lopunajat” alkaisivat. Kymmenes riemuvuosi alkoi vuonna 1967
ja päättyy vuonna 2017."
Mullakin jotain: http://nokialainen.blogspot.fi/2013/11/rabbi-judah-ben-samuelin-ennustus.html
http://endtimesforecaster.blogspot.fi/2017/05/june-11-2017-and-rabbi-judah-ben-samuel.html
Siispä tänä riemuvuotena 2017, jolloin on kulunut 50 vuotta Itä-Jerusalemin vapauttamisesta, voi tapahtua
hyvinkin mullistavia asioita Israelin kannalta ja tietenkin koskee Kristuksen morsiusseurakuntaa.
Riemuvuosi 2017 muuten päättyy virallisesti vasta Jom Kippur -päivänä 30.9.2017, joten 23/9/17 mahtuu
riemuvuoden sisälle.

