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Seiskalehmät merkki Jumalalta syyskuussa 2014 juutalaisen Rosh
Hashanah -juhlan aikaan?! – Vedenjakajana näin ollen Rosh
Hashanah syyskuussa 2021?!

Seiskalehmät
Muistatteko ns. seiskalehmät (päässä luku 7) Amerikassa, jotka molemmat syntyivät syyskuussa 2014
(vieläpä juutalaisen Rosh Hashanah'in aikoihin)? Ensimmäinen syntyi 20.9.2014 ja juttu siitä julkaistiin
eka kertaa sosiaalisessa mediassa 25.9.2014, joka oli tuolloin juutalaisen Tishri-kuun 1. päivä eli Rosh
Hashanah (Israelin uusivuosi). Samana päivänä 25.9.2014 syntyi toinen lehmä, jolla oli päässään myös
luku 7. Nämä olivat erilaisia lehmiä ollen eri sukupuolta ja jälkimmäinen oli punainen hieho.
Hengellinen vartiomies Steve Fletcher otti esille tämän ihmeellisen tapahtuman 7 vuoden takaa
tuoreimmassa videossaan. Hän (ja myös Jonathan Cahn) vertaa kahta seiskan omaavaa lehmää 7+7
vuoteen, joista ensimmäiset 7 ovat taloudellisesti lihavia vuosia ja toiset 7 vuotta käsittävät raamatullisen
Ahdistuksen ajan, jonka jälkeen Jeesus palaa julkisesti maan päälle. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa,
Faaraolla oli uni 7 lihavasta lehmästä, joita seurasi 7 laihaa lehmää. Juutalainen orja, Joosef, tulkitsee
unen oikein tarkoittamaan 7 yltäkylläisyyden vuotta joiden jälkeen on 7 nälänhädän vuotta.
2 PROPHETIC COWS FROM 2014... FAMINE BEGINS FEAST OF TRUMPETS 2021
(SEPTEMBER 7)?
https://www.youtube.com/watch?v=KomTAz-xMlc (31.8.2021)
AMAZING 2014 Prophetic Sign! 2 Cows - 7Yrs Plenty Ending & 7Yrs Famine Beginning
9/25/2021?
https://www.youtube.com/watch?v=M6axxud4jOc (12.2.2021)
Seuraavassa blogikirjoituksessani juttua näistä seiskalehmistä väliotsikon Seiskalehmät, merkki
Jumalalta? alla.
Tetrad-ilmiö v. 2014-15 viestittää Amerikan kuolemaa kuten myös meneillään oleva 7.
Shmita-vuosi
http://nokialainen.blogspot.com/2015/02/tetrad-ilmio-v-2014-15-viestittaa.html (5.2.2015)

Joten mitä voimme sanoa tästä kaikesta? Jos tämä on Jumalasta, voimme odottaa jotain merkittävää
tapahtuvaksi noin viikon päästä, jolloin heprealainen vuosi vaihtuu Israelissa (vuodeksi 5782). Olisiko se
kenties Jeesuksen morsiusseurakunnan ylösotto kera apokalypsin, joka tuo jumalallisen tuomion
Amerikalle? Nythän menneet 7 vuotta ovat olleet taloudellisesti erittäin menestyksellisiä Yhdysvalloissa,
jossa pörssikurssit ovat nousseet pilviin muodostaen eräänl. kuplan. Mikäli nämä Amerikan 7 vuotta
(2014 – 2021) vertautuvat Egyptin lihaviin vuosiin Joosefin aikana, niin odotettavissa on äkillinen
romahdus talousmaailmassa, joka muuttaa tilanteen täysin päinvastaiseksi USAssa ja siten koko
maailmassa. Seurauksena voi olla Uusi Maailmanjärjestys, jossa Amerikka menettää merkityksensä
johtavana supervaltana. Maailmaan syntyy Danielin kirjan profetian mukaan 10 kansakuntaryhmän
maailmanhallitus (10 sarvea eli 10 kuningasta), jonka johdossa tulee lopulta olemaan ”pieni sarvi” eli
Antikristus, ja hän on myös Israelin valemessias (Joh. 5:43). Kristuksen evankeliumiin kannattaakin
tarttua nyt, ettei jäisi 7-vuotiseen Ahdistukseen aikaan, laihoihin vuosiin maan päällä, jotka päättyvät
Harmagedonin taisteluun. Sinua on nyt varoitettu!
Vielä Tempausta ajatellen, laitan lopuksi yhden vieraskirja-viestini tältä päivältä, josta voi nähdä oppini
uskovien ylöstempauksesta viimeisinä päivinä.
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Uskovien ylösottoja useita 7-vuotiseen vaivanaikaan liittyen -- Ilmestyskirja avautuu
ennennäkemättömällä tavalla
http://nokialainen.blogspot.com/2014/11/uskovien-ylosottoja-useita-7-vuotiseen.html (28.11.2014)
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