
Az emberiség aiónjai/korszakai Lezárása
1. Az ártatlanság kora, Ádám és Éva bűn nélkül. 1.Móz.1-
3.  Bűnük,  hogy  ettek  a  tiltott  jó  és  gonosz  tudásának
gyümölcséből,  így  engedetlenségük,  lázadásuk  miatt  az
egész  teremtést  magukkal  rántották  a  mélybe  és
mindenkit, aki utánuk született. Első Ádám.

Ítélet: munka verítéke, szülési fájdalom a nő férfinak való
alárendeltsége.  Örökös  harc  a  az  aszony  magva  (ember
fiai) és a kígyó magva (sátán fiai) között.
Kiterjedése: az egész eljövendő emberiség

2. Az özönvíz előtti, lelkiismereti kor. 1.Móz.6-8.
Nem volt  törvény,  mindenki  úgy  élt,  ahogy jónak látta,
ennek vége a teljes romlottság, szexuális, nemi elhajlás,
perverzió,  a  bűn  törvényerőre  emelkedése  a
közösségekben, hibrid lények llétrejöte, fajok keveredése.

Ítélet: globális vízözön
Kiterjedése: az egész akkori  emberiség, kivéve Noé és 7
fős családja. 1.Pét.3.20.

3.  Az  özönvíz  utáni  kor.  Társadalmak  kora.  Isten
szövetséget  kötött  Noén  keresztül  az  eljövendő  egész
emberiséggel.  Kialakultak a társadalmak, melyeket Isten
gonosz angyalok uralma alá vetett Ef.6.12. 70 nemzetről ír
az irodalom, Izrael a 71., melyet a nemzetekből hívott ki,
(mint később az Egyházat is, “kihívottak.”)

Újra  bejött  a  bűn,  újra  lettek  óriások,  hibridek.  A
zsidóságon  kívüli  nemzetek  a  maguk  törvénye  szerint
jártak. 
Ítélet: Isten Nagy fehér trónja előtt az idők, aiónok végén.
Kiterjedése: Minden nemzet  minden generációja  fel  fog
támadni és ítélet alá esik

4. Patriarkák kora. Ábrahám elhívása, atyák kormányzása.
Itt választotta el Isten a maga népét a többi nemzetttől és
kötött  külön  szövetséget  velük.  A  szövetség,  részleges
törvényadás és ígéretei kora.

Ezt váltotta a bírák kora, majd a királyok kora Izraelben. A
nem zsidóságból való nemzetekben a királyság társadalmi
formája volt az elfogadott.

5.  A  Törvény  korszaka.  Mózes  10  parancsolata,  a  Sínai
hegyen való törvényadás, szövetség korszaka.
Dániel próféta alapján a Messiás kivégzéséig, majd (akkor
még  ismeretlen  határozatlan  történelmi  idő  után)  az
Egyházkorszak után, még egy 7 éves időciklus.

Ítélet: Izrael szétszóratása, fogság, idegen hatalmak Róma.
A Törvény kormányoz és ítél.
Kiterjedése:  Izrael,  illetve  a  nem  zsidóságból  való
nemzetek, ha bemennek a törvény alá. A nem zsidóságból
való nemzeteket Isten hagyta a maga útján menni. 

Kegyelem  korszaka, Egyházkorszak,  vagy  Szent  Szellem
korszaka. 2Kor.6.2 …  .  Íme, most van a kegyelem ideje!
Íme, most van az üdvösség napja!" 
Jézus  Krisztus  halálával  és  feltámadásával  a  bűneink
megvallhatók és Istennél bocsánatot nyernek, mivel Jézus
Krisztus  (második  Ádám,  megfordította  az  első  Ádám
cselekedetének  következményét)  magára  vette  a  mi
bűneinket  és  helyettünk  vette  el  az  ítéletet.  Ha  ezt
elfogadjuk és hiszünk ebben, nem lesz  elítélő,  bűntető
ítéletünk. 1.Kor.15.22.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt
törték  össze.  Ő  bűnhődött,  hogy  nekünk  békességünk
legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg .  Ézs. 53.5. UFB

Ítélet: pozitív  ítélet:  az  igazak  feltámadása  és
elragadtatása, 
negatív  ítélet:  az  ittmaradottak  7  éves  antikisztusi
uralomra  jutnak,  háborúk,éhség,  járvány,  természeti
katasztrófák, tűz. 
Kiterjedése:  az  egész  emberiség.2.Thes.1.8.lángoló
tűzben. Akkor majd megtorlást fog gyakorolni azokon, akik
Istent  nem  ismernek,  és  Urunk,  a  Krisztus  Jézus
örömüzenetének nem engedelmeskednek.
Ebben a  korban az ember magát ítéli meg Isten beszéde
által.  Ezért, ha megítéli  magát és megbánja, megválozik,
megtisztul,  nem  tujadoníttatik  az  többé  bűnnek.  Jézus
Krisztus  ebben  a  korszakban  bíró,   akinek  megjelenési
formája, testben, írott igében és prédikált igében van.  Ő a
szó (kezdetben volt az ige, szó).

- A Messiási Királyág előtt rövid III.világháborúra kerül sor,
mely  következményeként  rövid  időre,  7  évre,  feláll  az
utolsó világbirodalom, a sátán emberének vezetésével. Ő
az Isten haragjának eszköze azokon, akik nem fogadták el
Isten áldozatát, a saját fiát. Ezzel a 7 évvel zárja le Isten a
bűnbe  zuhant  emberiség  korszakát.  Ebben  a  7  éves
részkorszakban, már csak mártírhalállal lehet Isten mellé
állni,  Isten  elfogadja  és  várja  őket.  Ezalatt  a  idő  alatt
természeti  katasztrófákkal  jön  Isten  ítélete  (pecsétek,
trombiták,  haragpoharak  Jel.6-18-)  a  sátán  vezette
világbirodalomra és azokra, akik ezt támogatták és nem
hittek, azokra akik felvették a fenevad bélyegét.

Az igaz hívők elragadtatása után káosz és hisztéria lesz a
földön  (pár  száz  millió  ember  eltűnik),  egy  rendkívül
karizmatikus ember, akit a sátán energizál, átveszi a világ
feletti  kormányzást.  Új  iőszámítást,  kort,  vallást,  globális
békét, világrendet vezet be. Démonikus erővel fog vezetni,
erősebben,  mint  Hitler.  A  nemzeti  identitást  és  vallást,
szabadásogt  fel  kell  adni,  régiókra  lesz  osztva  a  föld.
Vásárolni  és  a  társadalom részévé válni,  csak  a  fenevad
bélyegének felvétele által lehet, amivel átporgramozza az
embereket. Mindent kontroll alá von, senki nem bújhat el
előle.  Felépítteti  Jeruzsálemben  a  Templomot.  3,5  évig
birodalmát építi, aztán rombolni és gyilkolni kezd. Segítője
a hamis próféta, mint vallási vezető. 

Messiási  királyság, Millenium.  Jézus  Krisztus
személyesen, mint Királyok Királya uralkodik a Törvény és
Kegyelem által, az Egyház és Izael által 1000 évig. A bűn
visszaszorul,  a  Föld  megújul,  nem  lesz  szenvedés,
fájdalom, az emberek 1000 évig élnek, egy generáció lesz.
Ézs. 11.;65.22. Nem lesz tenger, nem lesznek hegyek. Az
égi  és  földi  Jeruzsálem  lesz  a  Messiás  királyságának
fővárosa. Jel.21.24. Az ő fényénél járnak a világ népei. A
Föld királyai ebbe a városba hozzák be dicsőségüket. 

Ítélet: Újra  elengedik  a  sátánt,  hogy  megpróbálja  az
embereket,  újabb  Góg  –  Mágóg  globális  háború.  Az
Atya,nagy fehér trónja  előtti  örök ítélet,  melyre minden
ember feltámad és ítélet alá esik. 
Kiterjedése: az egész emberiség.
Jel.20.12. Majd láttam: a Trón előtt halottak álltak, nagyok
és kicsik. Majd könyveket nyitottak ki. Ítéletet hirdettek a
halottak felett: mindenkinek a saját tettei alapján. Ezek a
dolgok  a  könyvekben  voltak  feljegyezve.  Azután
kinyitottak egy másik könyvet is, az Élet Könyvét 

Új  Ég  és  új  Föl  teremtése,  melyben  igazság  lakik.
Jel.21.1.Ezután újra láttam. Új Ég és Új Föld tűnt elő, mert
az első ég és az első Föld eltűntek, és tenger sem volt
többé. 

Isten lesz minden mindenben.
1:Kor.15.24.Végül a befejezés, amikor Krisztus minden más
uralkodót  megfoszt  a  hatalmától:  mindenkit,  akinek
hatalma és ereje van, és véget vet az uralmuknak. Azután
átadja az uralkodást az Atya-Istennek.
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