Kun näet näiden asioiden tapahtuvan, tiedät että Jumalan Sana (Raamattu) on tosi: (ei aina
aikajärjestyksessä)
JOITAIN MERKITTÄVIMPIÄ RAAMATUN PROFETIOITA LISTATTUNA
Jae

Teksti

Selitys

Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi,
Jer.25:11-12 ja nämä kansat palvelevat Baabelin
Babylonia hallitsi Israelia 70 v.
kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.
Siinä on tuli sinut kuluttava, miekka on sinut
Naah.3:19
tuhoava.. Auttamaton on sinun perikatosi,
Niiniven tuho
parantumaton sinun haavasi.
Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle...
Koores valloitti linnoitetun kaupungin
Jes.45:1
..että ovet hänen edessään avautuisivat
helposti
eivätkä portit sulkeutuisi..
Ja Baabelin, valtakuntain kaunistuksen,
kaldealaisten ylpeyden ja loiston, käy
Jes.13:19
Babylonian hävitys
niinkuin Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala
hävitti.
Mutta nyt sanoo Herra, Israelin Jumala, näin
tästä kaupungista, jonka te sanotte joutuvan
Baabelin kuninkaan käsiin miekan, nälän ja Juutalaisten paluu
Jer.32:36-37
ruton pakosta:Katso, minä kokoan heidät
pakkosiirtolaisuudesta
jälleen kaikista maista... ja palautan heidät
tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa.
"Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy
maan päälle, erilainen kuin kaikki muut
Babylonia, Meedia-Persia,
Dan.7:23
valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja Kreikka/Makedonia, Rooma
murskaa sen..."
Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee
Dan.11:3
Aleksanteri Suuri
suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo.
Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen
valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan
Aleksanteri Suuri kuolee nuorena ja
Dan.11:4
tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä hänen 4 kenraaliansa ottavat vallan
ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan.
Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle
Jes.40:3
tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut
Johannes Kastaja
meidän Jumalallemme.
Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on
Mal.3:1
valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on
Johannes Kastaja, Jeesus
tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte,..
Katso, minä lähetän teille profeetta Elian,
Mal.4:5
ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja
Johannes Kastaja
peljättävä.
...minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että
Jes.49:6
Pelastus Israelista maan ääriin (Jeesus)
minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.
Profeetan minä olen herättävä heille heidän
veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja
5.Moos.18:15Mooseksen kaltainen, ihmeitä tekevä,
minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän
18
profeetta
puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen
puhua.
Sentähden Herra itse antaa teille merkin:
Jes.7:14
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää
Jeesus
pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä
hallitsijansauva hänen polviensa välistä,
1.Moos.49:10
Messias Juudan heimosta= Jeesus
kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat
tottelevat.
Miika 5:2
Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet
Jeesuksen syntymä maan päälle
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vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa,
sinusta minulle tulee se, joka on oleva
hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on
muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa
versoo hänen juuristansa.Ja hänen päällänsä "vesa" hepreaksi "naser" tarkoittaa
Jes.11:1
lepää Herran Henki, viisauden ja
"nasaretilaista"
ymmärryksen henki...
Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille
annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen
Jes.9:5
nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja,
Jeesus on Jumala
Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä,
Rauhanruhtinas.
Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton
Daavidin valtaistuimella ja hänen
Jes.9:6
valtakunnallansa; se perustetaan ja
Messias oli tuleman Daavidin suvusta
vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt
ja iankaikkisesti.
Sinä päivänä on Herran vesa oleva Israelin
Jes.4:2
pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan
Jumalan Poika
hedelmä heille korkeus ja loisto.
Minä olen pannut Henkeni häneen, hän
levittää kansakuntiin oikeuden... ja pannut
Jes.42:1-9
Jeesus
sinut kansoille liitoksi, pakanoille
valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät...
...sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso,
minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun
Jes.28:16
Jeesus on Siionin kulmakivi
kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun;
joka uskoo, se ei pakene.
...korotan minä sinun seuraajaksesi
jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja
minä vahvistan hänen kuninkuutensa. ..minä Jeesus, Daavidin jälkeläinen, Jumalan
2.Sam.7:12-14
vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi
Poika
ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän
minun poikani,...
Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se
sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava,
Dan.9:24-26
Messiaan piti tulla v.27 jKr
voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva
seitsemän vuosiviikkoa... jne.
Minä olen pannut Henkeni häneen, hän
levittää kansakuntiin oikeuden... ja pannut
Jes.42:1-9
Jeesus
sinut kansoille liitoksi, pakanoille
valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät...
...riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun
kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja
Sak.9:9
Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin
auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla,
aasintamman varsalla.
Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun
Ps.41:10
leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua
Juudas petti Jeesuksen
vastaan.
"...antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa
Sak.11:12-13 antamatta". Niin he punnitsivat minun
Juudaan palkka 30 hopearahaa
palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän
kantoi... hän on haavoitettu meidän
rikkomustemme tähden, runneltu meidän
Jes.53:3
Jeesus kantoi syntimme
pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli
hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja
hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
Jes.53:7
Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä
Jeesus oli vaiti syytäjiensä edessä
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suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka
teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on
ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän
suutansa avannut.
Hänelle annettiin hauta jumalattomain
joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli
Jeesus haudattiin rikkaan miehen
Jes.53:9
kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt hautaan
eikä petosta ollut hänen suussansa.
...sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan,
ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän Jeesus ristiinnaulattiin rikollisten
Jes.53:12
kantoi monien synnit, ja hän rukoili
rinnalle
pahantekijäin puolesta.
Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni
Jes.50:6
parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani
Jeesusta syljetään ja hakataan
pilkalta ja syljeltä.
Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Ps.22:1-18
"...he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja Jeesus ristillä, vaatteiden jakaminen
heittävät minun puvustani arpaa."
Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä
hän on voidellut minut julistamaan
ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut
Jes.61:1-2
Jeesuksen julistustyö
sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan
vangituille vapautusta ja kahlituille
kirvoitusta,...
Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan
Ps.16:10-11
Jeesuksen ylösnousemus
etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.
Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja
kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa
1.Moos.12:2-3
Jeesus Kristus
tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan
päällä
Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon
mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää
Dan.9:26
Temppelin ja Jerusalemin tuho
ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää
hyökkäävän ruhtinaan väki,...
"Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä
Matt.24:1-2 sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven
Temppelin tuho
päälle, maahan jaottamatta."
Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan,
5.Moos.28:49- joka tulee maan äärestä lentäen niinkuin
Rooma tuhoaa Israelin
52
kotka, kansan, jonka kieltä sinä et ymmärrä;
tuimakatseisen kansan,..
...tulikiven ja suolan, kun koko maa on
poltettu, niin ettei siihen kylvetä eikä se kasva
5.Moos.29:23 eikä siitä ruohonkortta nouse - niinkuin oli
Israelista tulee erämaa
silloin, kun Sodoma ja Gomorra, Adma ja
Seboim hävitettiin,..
Siitä syystä, teidän tähtenne, Siion kynnetään
Miika 3:12
pelloksi, Jerusalem tulee kiviraunioksi ja
Jerusalemin tuho
temppelivuori metsäkukkulaksi.
Ja minä muutan teidän kaupunkinne
raunioiksi ja hävitän teidän pyhäkkönne... Ja
3.Moos.26:31minä hävitän maan, niin että teidän
Viholliset asuttavat Israelin
32
vihollisenne, jotka siinä asuvat, siitä
tyrmistyvät.
Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen
5.Moos.28:64
Juutalaisten maanpako
sekaan maan äärestä toiseen,
Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty
490 vuotta vuodesta 457 eKr.(Esra 1:2)
sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi;
=34 jKr. jolloin Jumalan voideltu
Dan.9:24-27
silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä
(Jeesus Kristus) sovitti synnit, HUOM:
lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja
katso piirros!
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iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja
profeetta sinetillä vahvistetaan, ja
kaikkeinpyhin voidellaan. Ja tiedä ja käsitä:
siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem
on jälleen rakennettava, voideltuun,
ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän
vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi
vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan
toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä
ahtaita aikoja. Ja kuudenkymmenen kahden
vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä
häneltä jää ketään...
"Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky
457 eKr:sta 2300 v.=v.1844 jolloin
jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta
Jeesus aloittaa toimituksen taivaallisen
rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi
temppelin "kaikkeinpyhimmässä"
Dan.8:14
antamisesta tallattavaksi?" Ja hän sanoi
(syntien tutkinta ja poistaminen)
minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja
HUOM! Tämä tulkinta on
aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen
kyseenalainen!
oikeuteensa".
...Ja nainen oli puettu purppuraan ja
helakanpunaan ja koristettu kullalla ja
jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään
kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia
ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen
Ilm.17:3-6
Katolinen kirkko, inkvisitio
otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri
Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti"
..Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa
pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain
verestä...
Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne
seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden
päällä nainen istuu...Ja ne kymmenen sarvea,
Rooman ja Paavin valta, uusi Rooma
Ilm.17:3-15 jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta,
(EU), maailma jaetaan 10:een osaan...
jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta,
mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat
yhdeksi hetkeksi pedon kanssa...
Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta,
ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan
USA:n nousu v. 1798, kristillinen alku,
sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. Ja se
Ilm.13:11
myöh. Saatanan "äänitorvi"...HUOM:
käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa
Monikerroksinen toteutuminen
sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset
kumartamaan ensimmäistä petoa...
Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista
maista, joihin minä heidät vihassani,
Jer.32:37
kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani Juutalaisten paluu maahansa
karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan
ja annan heidän asua turvassa.
Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua
Jes.41:12-14 vastaan taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun Israelin sotamahti
saavat, jotka sinun kanssasi sotivat.
Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin
sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja
Aam.9:11
Israelin jälleenrakennus
pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen
sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä...
Ja minä lisään teille ihmisiä ja karjaa
runsaasti, ja ne lisääntyvät ja ovat
Hes.36:11
Israelin vauraus
hedelmälliset. Minä teen teidät asutuiksi,
niinkuin olitte muinaisina päivinänne..
Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin,
Jes.41:18-20
Puut viheriöivät jälleen Israelissa
lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan
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erämaan vesilammikoiksi ja hietikon
hetteiköksi. Minä kasvatan erämaahan
setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita;..
Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii
Jes.27:6
ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin
esim. Jaffa-hedelmät
hedelmällänsä.
Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori
seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se
Miika 4:1
Jerusalemista pyhiinvaelluskohde
on oleva korkein kukkuloista, ja sinne
virtaavat kansat.
He (Egypti) tulevat olemaan vähäpätöisin
valtakunnista, eivätkä enää kohoa
Hes.29:15
Egypti ei enää hallitse kansoja
kansakuntien ylitse. Minä vähennän heidät
niin, etteivät he enää kansoja vallitse.
Katso, minä olen vapauttava kansani auringon
Sak.8:7-8
nousun maasta ja laskun maasta. Ja minä tuon Juutalaisten paluu Jerusalemiin
heidät asumaan Jerusalemin keskelle.
Niin Herra lohduttaa Siionin, lohduttaa kaikki
Jes.51:3
sen rauniot, hän tekee sen erämaasta kuin
Israelin aavikot puutarhoiksi
Eedenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan...
Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja
etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani
Jes.43:5-6
Juutalaiset palaavat maailman ääristä
kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan
äärestä..
Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin
Sak.12:1-5
väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka Jerusalemista kansainvälinen ongelma
sitä nostavat, repivät pahoin itsensä..
Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa
liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä
1.Moos.15:18
Juutalaisille oma valtio
annan tämän maan, Egyptin virrasta aina
suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka:
...ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja
etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi
Juutalaisten maailmanlaajuinen
1.Moos.28:14
tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan vaikutus, Jeesus, kristinusko
päällä.
minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne
alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä
oikeutta niitten kanssa kansani ja
Jooel 3:2
Israelin maan jakaminen
perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat
hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat
jakaneet minun maani
Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle
ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi
1.Moos.15:5
Juutalaiset, Arabit, jne.
hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva
jälkeläisiä".
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää
saarnattaman kaikessa maailmassa,
Matt.24:14
Evankeliumi kaikkeen maailmaan
todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee
loppu.
Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja
Samanaikainen näkeminen (TV,
Ilm.11:9-10 kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän
internet)
ruumiinsa kolme ja puoli päivää,...
...niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia
vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun
Sak.14:12
se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät
Kemialliset aseet
mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee
sen suussa.
Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki
Sak.12:4
hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat
Kemialliset aseet
hulluudella.
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Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen
Turkki on rakentanut patoja niin että he
Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie
Ilm.16:12
voivat sulkea veden tulon sekä Eufratiin 2000
valmistuisi auringon noususta tuleville
että Tigrisiin.
kuninkaille.
Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus
1.Tess.2:3
ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen
Kristikunnan luopumus
nyt
ilmestyy, kadotuksen lapsi,..
Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he
ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt,
hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden
Jes.24:5-6
Saastuminen, kasvihuoneilmiö
1900/2000
kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat
syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat
kuumuudesta korventuvat..
Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin
heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki,
Eesaun heimo (Palestiinalaiset)
Ob.9-10,18 ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää
?
tuhoutuvat Israelin iskussa
pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra
on puhunut.
...sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä
ojennan käteni Edomia vastaan ja hävitän siitä
Hes.25:13
Palestiina ja Jordania tuhoutuvat
?
ihmiset ja eläimet. Teemanista lähtien minä
panen sen raunioiksi...
Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat
ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja
Sak.12:6
ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja Israelin rajanaapurit tuhoutuvat
?
he kuluttavat oikealta ja vasemmalta,
kuluttavat kaikki kansat yltympäri.
Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko
Jes.17:1
poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu
Damasko (Syyriassa) tuhoutuu
?
raunioiksi.
Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi
erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat
Egypti, Palestiina/Jordania muuttuu
Jooel 3:19
?
tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet asumattomaksi erämaaksi
viatonta verta heidän maassansa.
Ennustus Baabelista... He tulevat kaukaisesta
USA tuhoaa Irakin köyhdytetyllä
Jes.13
maasta, taivaan ääristä, Herra ja hänen
2003
uraanilla
vihansa aseet, hävittämään kaiken maan.
...ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä
ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki
Venäjä arabiliittolaisineen hyökkää
Hes.38
ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa
?
Israeliin
sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani
Israelin kimppuun
...sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka
olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä
1.Tess.4:17
Seurakunnan ylösotto, tempaus
?
heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan
yläilmoihin...
...ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on
Seurakunnan ylösotto (ennen
Ilm.3:10
tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä,
?
ahdistuksen aikaa)
jotka maan päällä asuvat.
...emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki
me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä,
Seurakunnan ylösotto, kuolleiden
1.Kor.15:52 viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi,
?
ylösnousemus
ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me
muutumme.
Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen
korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi
Matt.24:40-41
Seurakunnan ylösotto, =tempaus
?
naista on jauhamassa käsikivillä; toinen
korjataan talteen, ja toinen jätetään.
Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, Seurakunnan ylösotto, kuolleiden
Dan.12:1-2
?
kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet ylösnousemus

Dan.12:1

2.Tess.2:9-12

Dan.8:23-24

Ilm.13:5

Ilm.13:12-15

Ilm.13:16-17

Ilm.17:6

Sak.13:9

Ilm.9:15

Ilm.9:16

Ilm.8:7

Ilm.8-9

Ilm.8:10-11

Ilm.16:8

Ilm.14:1-5

maan tomussa makaavista heräjävät, toiset
iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja
iankaikkiseen kauhistukseen.
Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka
kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja Ennennäkemättömän ahdistuksen aika
on ollut, hamaan siihen aikaan asti.
tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan
Antikristus, poliittinen, valtiollinen,
vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja
taloudellinen ja sotilaallinen johtaja
tunnusteoilla ja ihmeillä...
...nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja
juonissa taitava. Ja väkevä on hänen
Antikristus LUE LISÄÄ
voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta
voimastaan...
Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja
pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä
Antikristus hallitsee n. 3,5 vuotta
sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.
Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon
väärä profeetta = Antikristuksen
valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä
”propagandamininisteri” tai
asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa... ”viestintäjohtaja”
Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat
että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan
Kaikki pakotetaan ottamaan “uusi
merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei
elektroninen raha”, implantti joka
kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se,
laitetaan käteen tai otsaan.
jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen
luku.
Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja
peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet
Antikristus polttaa Vatikaanin
paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen
lihansa ja polttavat hänet tulessa.
Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra:
kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, 2/3 osaa israelilaisista kuolee
mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka
hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja
1/3 osa maailman ihmisistä kuolee
vuodelleen olivat valmiina tappamaan
kolmannen osan ihmisistä.
Ja ratsuväen joukkojen luku oli
200 miljoonan armeija (Kiina) on jo
kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen
todellisuutta
tuhatta; minä kuulin niiden luvun.
...niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja,
ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa
alkuseurakunnan paikalliset vainot
maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja
LUE LISÄÄ
kaikki vihanta ruoho paloi.
...niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri,
tulena palava vuori; ja kolmas osa merta
muuttui vereksi, ja kolmas osa luoduista, mitä Yleinen vaino Roomassa LUE LISÄÄ
meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja
kolmas osa laivoista hukkui
...niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin
tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen
osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi Väärä paimen, Paavi, turmelee puhtaan
oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui evankeliumin... LUE LISÄÄ
koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä,
koska se oli karvaaksi käynyt.
Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon,
ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä
Ankaraa hellettä
tulella...
...eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi
144000 juutalaista julistavat Jumalan
ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka
sanaa tempauksen jälkeen
ovat ostetut maasta.
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Ja monet kansat, väkevät pakanakansat,
Monet menevät Jerusalemiin etsimään
tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa
Jumalaa
Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota.
Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja
Jerusalemin asukasten päälle armon ja
rukouksen hengen. He katsovat minuun,
Sak.12:10
Juutalaiset ottavat vastaan Jeesuksen
jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat
häntä, niinkuin valitetaan ainokaista,
murehtivat häntä katkerasti...
...aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi,
Jooel 2:31
ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja
Pimeys, verenpunainen kuu
peljättävä.
Ja kuu punastuu, ja aurinko häpeää, sillä
Jes.24:23
Punainen kuu, pimeys
Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella...
Se ärjyy sille sinä päivänä, niinkuin meri
ärjyy. Silloin tähyillään maata, mutta katso,
Jes.5:30
Pimeys
on pimeys, on ahdistus, ja valo on pimennyt
sen synkeyteen...
Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät
Sak.14:5-6
sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa:
Pimeys, Jeesus tulee Pyhiensä kanssa
loistavat tähdet sammuvat.
Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen,
aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja
Mark.13:24- tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka
Pimeys, Jeesuksen paluu
26
taivaissa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät
Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella
voimalla ja kirkkaudella.
Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää
mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä
1.Tess.5:3
Rauhan aikaan yhtäkkinen turmio
turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan
vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää
Ilm.16:
Vuoret laskevat
ollut.
Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori
Miika 4:1,7 seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se Jerusalem ainoa vuori
on oleva korkein kukkuloista...
...ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet
petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen
Ilm.20:4,6
merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he
1000-vuotinen valtakunta
virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen
kanssa tuhannen vuotta.
Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua,
ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan
Jooel 3:18
1000-vuotinen valtakunta
puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran
huoneesta juoksee lähde...
Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden
Jes.65:17
Uusi taivas, uusi maa
maan. Entisiä ei enää muisteta,...
Se on oleva yhtämittaista päivää - Herralle on
se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla
Sak.14:7-8
Uusi maa
on oleva valoisata. Sinä päivänä elävät vedet
virtaavat Jerusalemista...
Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan;
sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa
Uusi taivas, uusi maa jossa ei merta,
Ilm.21
ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän
Uusi Jerusalem
kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin
laskeutuvan alas taivaasta...
Minä katselin maata, ja katso, se oli autio ja
tyhjä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. ..ja
Jer.4:20-31
Maa on autio ja tyhjä
katso, ei ollut yhtään ihmistä... Sillä näin
sanoo Herra: Koko maa tulee autioksi, vaikka
Sak.8:22
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minä en siitä peräti loppua tee.
Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja
hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja
Jes.24:19-20 hoipertelee niinkuin juopunut,.. Raskaana
Maa tuhoutuu
painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää
nouse.
Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas,
ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja
2.Piet.3:10
Maa tuhoutuu tulessa
alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja
kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

?

?

Lisäys:
Islamien osuutta ei ehkä huomioida tarpeeksi lopun ajan tapahtumissa. Israel on nyt 1.8 miljardin islamin
piirittämänä, jotka uhkuvat vihaa heitä kohtaan. - Tuskin islamit päästää aluilleen muita!

