Lopun ajan aikajana:
2. Tuhatvuotinen valtakunta:

1. Nykyinen aikakausi:
Ylösotettuja voi olla
vain pieni määrä!?

Uusi Jerusalem

Pasuuna soi ja Jeesus tulee!
Alkaa Karitsan häät ja tuhatvuotinen valtakunta. Pelastuneet opetuslapset tulevat
hallitsemaan maata. Jeesus
asettuu Jerusalemin kolmanteen temppeliin!

Jeesus tulee: uskovina kuolleet ja ylösotetut mukanaan!
Jeesus tulee sinä päivänä, kun viimeinen ihminen tulee uskoon!
- Kun luku tulee täyteen!

2300 km x 2300 km x 2300 km.
Ilm. 7;13 ja 14. Ja yksi vanhimmista puhui
minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin
valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he
ovat tulleet?
Ja minä sanoin hänelle: Herrani, sinä
tiedät sen. Ja hän sanoi minulle: Nämä
ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta
tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja
valkaisseet ne Karitsan veressä ”

Ilm. 10;7. ”vaan että niinä päivinä,
jolloin seitsemännen enkelin ääni
kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan,
jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.”

Vihan aika 3,5 vuotta

Temppeliä johon antikristus asettuu ei ole vielä
olemassa. Sen rakentaminen tapahtuu nopeasti.

Ahdistuksen aika 3,5 vuotta

Antikristus ilmestyy

Antikristus asettuu temppeliin ja julistaa olevansa jumala!

3. Iankaikkisuus:

Kun tuhat vuotta ovat kuluneet, saatana
päästetään vielä irti. Se kerää vielä joukkonsa Jeesusta vastaan. Sitten Jeesus tuhoaa antikristuksen joukot ja saatana heitetään helvettiin ikuisiksi ajoiksi. Aikakäsitettä ei sen jälkeen enää tunneta!
- Alkaa ajattomuus eli ikuisuus. Ilm. 10;6.

Antikristus sidotaan
Jeesuksen tultua tuhanneksi vuodeksi ja heitetään vankeuteen

Ilm. 21;3. ”Katso Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän
on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja
Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;”

Pelastuneilla alkaa iankaikkinen elämä!

Ilm 20;12. ”Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa
valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja,
joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella,
mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.” Ilm. 20;15. ”Ja
joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen
järveen. ”

Maasta todennäköisesti tulee tulikivijärvi / helvetti!?
Saatana, peto, väärä
profeetta heitetään helvettiin ja ne joiden nimi
ei ole Elämän kirjassa!

Helvetti

Koska Jeesus tulee?
Kysymys on askarruttanut ihmisiä yli 2000 vuotta ja askarruttaa edelleen!
Ihmiset ovat keksineet suuren määrän aikoja jolloin Jeesus tulee. Ei Jeesus ole tullut heidän aikojensa mukaan!
Sitä ei tiedä tänäänkään kukaan. Ei Jeesuskaan tiedä. Vai Isä tietää!
(Eräs tuttavani kertoi tietävänsä sen päivän: - Hän ei vain saanut kertoa sitä kenellekään.
Hän on jo kuollut luonnollisen kuoleman.)
Raamatuntuntija Pawsson sanoi muutama päivä sitten, että 22 profetiaa on vielä täyttymättä, joiden tulee
toteutua ennen Hänen tulemustaan.
Voi olla vielä hyvinkin pitkä aika. (On ainakin 7 vuotta vielä siihen, sillä antikristus ei ole vielä ilmestynyt)
Tosin monia tapahtumia on ollut, jotka kertovat asioiden todella tapahtuvan Raamatun ilmoittamalla tavalla!

Jeesusta odotetaan maassamme lähiaikoina seuraavalla perusteella:
”Vuonna 1948 tapahtui Israelin kansan syntymisen ihme ja vuonna 1967 Israel otti koko Jerusalemin hallintaansa ja pakanain
ajat täyttyivät kirjaimellisesti.” - Näin kirjoitetaan!!

Pakanoiden ajan täyttymystä on maassamme pidetty ja pidetään edelleen tärkeänä kiinnekohtana Jeesuksen tulemukselle:
Tätä asiaa on perusteltu seuraavien Luukkaan evankeliumissa olevien jakeiden perusteella!
21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
21:29 Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
21:30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
21:31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
21:32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Tässä on kuitenkin ilmeinen käsitysvirhe, sillä Jerusalem on vieläkin tärkeimmältä alueeltaan pakanoiden hallussa.
Temppelialue on pakanoiden eli islamien hallussa tänäkin päivänä.
- Mielestäni tuhon asiaan ei voi perustaa Jeesuksen tulemusta! - Eli kyseinen sukupolvi ei näe Jeesuksen tulemusta!
Luulen että parempi on kuolla luonnollinen kuolema ennen Hänen tulemustaan!

