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készítette: sziesz

a Bárány mennyegzője

Jézus Krisztus és 

sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. szülési fájdalmak kezdete, de ez itt mg nem a vég MT 24. örök evangélium hirdettetik megmentettjei

a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban 

meghidegül. 

nemzet támad nemzet 

ellen, földrengések, 

Sátán (sárkány) és angyalai levettetnek a földre elkezdik az 1000 éves uralmat nemzedéket

Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az 1-4 Lovas a fenevad a tengerből emelkedik fel Jel.13.

ELRAGADTATÁS idő

rés

III.VH 2. ELRAGADTATÁS

a Krisztusban meghaltak 3hó?6hó? akik megtértek

és a Benne élők felvétele káosz jelek, csodák, megtérők, gyógyulások Isten minden Istenben

Dániel látomása Jézus Krisztus a Szent Szellem a jeruzsálemi Egyház korszaka Az egyházkorszak lezárul, Góg észak felől Antikrisztus megjelenése. Megerősíti (már aláírt?) egyezményt sokakkal (béke?) HATALOMÁTVÉTEL 1000 évre sátán elengedtetik A Fiú visszaadja a hatalmat

A 70 évhétről keresztáldozata kitöltetése Templom 2000 év Az egyház átszületése Ezék: 38-39. FENEVAD BÉLYEGÉNEK FELVÉTELE Jel: 16.18-20 Mennyei Jeruzsálem Királyok és papok királysága megtéveszt, akit lehet az Atyának

69 évhét után az Egyház lerombolása Gógot eltemetik!!! leszáll mártírok feltámadnak Nem uralkodik a bűn, Örök ítélet

kiírtatik a Messiás foganása Titus által 1897 Cionista kongresszus Fegyverekkel 7 évig az emberek 1000 évig élnek minden halott

PÜNKÖSD 1917 Balfour nyilatkozat/Oszmán birodalom vége tüzelnek Izraelben. feltámad minden nemzetből

nemzetközi jog alatt Halottakat 7 hónapig aki valaha élt a földön

Artaxerxész rendelete ie:445-ben 1948 Izrael államának születése temetik ítélet a nagy fehér királyi trón előtt

69x7 évhét=483 év =iu:32 30-32 70 1967 Jeruzsálem visszafoglalása Földrengések

vegyi,bió vagy atom Jézus 2. földi eljövetele hatalomban Dávid Jeruzsálem királya

A két tanú Izrael megtér dicsőségben Jeruzsálembe 

32-2020 ig 2020 Amerika nem lesz jelen elragadtatik

Vajúdás ideje, sok fájdalom

EGYHÁZKORSZAK Nyomoróság előtt GÓG háború +30 NAP,  1290 NAP +45 NAP, 1335 NAP MILLENIUM GÓG – MÁGÓG 2 ÚJ ég és új föld teremtése
Jel: 1-5 Jel:6 Jel:20 a föld négy sarka felől Jel:21-22

Ezékiel 40-48

Páska Savuót Kürtzengés ünnepe Yom Kippur Szukkoth

Első zsenge 7 típusú felekezet a Főpap (Jézus) engesztelést szerez az asszony (Izrael) tisztulásáért

Kovásztalan kenyerek Efézus – első szeretet – magvető 7 PECSÉT

Smirna – üldözött, megtört – konkoly és búza 1. fehér ló – hamis próféta 

Pergamum – házasodott – mustármag korona adaték neki, hogy győzzön 7 TROMBITA

Thiatira – áldozatot fog bemutatni – asszony és kovász 2. vörös ló – háborúk 

Szárdisz – maradék – evilági vagyon eladása nagy kard, az emberek egymást ölik 1,Jégeső, tűz, víz, a Föld és a fák 1/3-a megég

Filadelfia – testvéri szeretet – igazgyöngy 3. fekete ló – éhínség 2,nagy égő hegy a tengerbe esik, víz vérré, a tegeri élők 1/3-a és a hajók elusztulnak

Laodicea – népuralom – merítőháló válság, éhínség 3,egy nagy égő csillag leesik a folyókba, üröm, a vizek 1/-3-a mérgező

4. zöld ló – halál, pokol 4,a nap, hold, csillagok 1/3-a elsötétül

éhség, kard, halál a föld 1/4-e. Első jajj: 

5. földrengések csillagok a földre esnek, kinyílik az abussos, sáskák

szentek az oltár alatt

6. jelek az égben 

nagy földrengés, nap elsötétül, hold vér, csillagok lehullanak 5. Jel.10-11.

7. csend a mennyben 6. idő többé nem lesz,Isten titka bevégződik:lezárul a kegyelmi idő

angyal leveti a füstölőt a földre, égiháború, hangok, fények Harmadik jajj 

megnyílik a mennyei Tempom fények, hangol, földrengések

7 az angyal kiosztja a 7 harag poharat 7 HARAG POHÁR

1,fekélyek a bélyeget felvevőkön

2,a tenger vérré és a vízi állatok meghalnak

3,a folyók, források vérré válnak

4,hőség, káromolják miatta Istent

5,a gonosz birodalom sötét, fájdalom, éhség

második totál napfogyatkozás az USA-ban

6,Eufrátesz kiszárad, békák a szájból

7,szigetek, hegyek nincsenek,jégeső

a nagy város 3 részre szakad

sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek 

titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én 

Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel 

próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és 

az egeknek erősségei megrendülnek.Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát 

eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, 

és gyűlölik egymást. 

A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a 

másik végéig.lésznek éhségek És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.

járványok Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.

A K I   S E G Í T S É G Ü L   H Í V J A   J  É Z U S   N E V É T  M E G T A R T A T I K!
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta 

mind ez ideig, és nem is lesz soha.

És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem 

menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok.

Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne 

higyjétek.földből feljövő vadállat: hamis próféta Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és 

csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

144 ezer Izrael törzseiből – ébredés PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG BEÜL A TEMPLLOMBA

Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. 

Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.

Új világrend, 10 régió, Anti-Krisztus kinevezése az ENSZ-ben

Új világvallás ömlesztve, a pápa vezetésével Armageddoni csata

Jeruzsálemi Templom újjáépítése, áldozat beindulása 200 milliós sereg Izrael ellen

Babilon város újjáépítése Jézus és szentjei az égből győznek

Megváltoztatja az időket, ünnepeket. Az AK és hamis próféta a tűztóba vettetik

A LUXUS TECHNIKAI VILÁGBIRODALMA FELÉPÜL Nagy Babilon leomlik, puszta hely lesz

A bukott angyalok levettetnek, mit idegen lények. Olajfák hegye ketté válik

lUCIFERI HATALOM ÉS ERŐ és TUDÁS BIRODALMA A sátán megkötöztetik 1000 évre Jel. 19-21

a két tanú

megjelenése

7 év U t o l s ó  v i l á g b i r o d a l o m (Dániel 70-dik évhét) Antikrisztus kora

7 év nász a Mennyben, 7 év szülés utáni tisztulás az asszonyban

2024.04.18 USA napfogyatkozás

Második jajj: 

elengedik a 4 angyalt az Eufrátesznél 200 milliós hadsereg

Nyomorúság (TRIBULÁCIÓ) NAGY nyomorúság, Antikrisztus háború
Jel:6-13 Jel:14-19

1260 NAP, 42 HÓNAP, 3,5 ÉV

Az Úrral a levegőégben találkozunk. 1.Thessz.4.17 Az Úr a Földre jön vissza az Olajfák hegyére. Zak.14.4.

Az Úr maga gyűjt össze bennünket. 1. Tehessz.4.16 Kiküldi az angyalait, összegyűjteni a 

konkolyt.

Mát.13.30,36-43

A testünk romlandóból romolhatatlanná 

válik/nem test és vér lesz.

1:Kor.15.50.53 Test és vér emberek a földön maradnak. Zak.14.9-19

A hívők elragadtatnak, a hitetlenek itt 

maradnak.

1.Thessz.4.16-17., 2 Thessz.2.Akkor hitetlenekhez jön vissza, a hívők már 

elragadtattak.

Mt.13.24-30,36-43

A zsidó esküvő mintájára/7 év a 

Mennyben

Ján.14.1-3, Ézs.26.20-21. Dániel utolsó 7 éve után a Földre tér vissza a 

szentjeivel.

Isten trombitaszava fog szólni. 1.Thessz.4.16. Angyal trombitája. Mt.24.31

Tolvajként jön el az Úr. Betör és kikapja 

a legértékesebbet.

1.Thessz.5.1-6. Minden szem meglátja Őt. Jel.1.7

Csak az Egyházért jön vissza az Úr. Izraelért jön. Zak.12.10

Az Úr titokba tartotta az időpontját, 

egyedül Pál kapott kijelentést erről.

1.Kor.15.51 Részletesen beszélt erről Jézus a 

tanítványainak.

Mt.24.

Jézus Krisztus bírói széke elé állunk 

akkor.

2.Kor.5.10, 1.Kor.3.9-15 Jézus megítéli a nemzeteket, jobbra, vagy 

balra.

Mt.25.31-46

Dániel 70. évhete követi. Dán.9.24-27 Az ezer éves királyság követi. Jel.20.4-6

Akkor lesz, amikor a pogányok ideje 

betelik/miután a szülési fájdalmak 

sokasodnak.

Róma 11.25., Mikeás 5.3. Beteljesedik Dániel 70 évhete.

A megvásárolt birtok megváltása. Ef-1.13-14 Háború előzi meg a visszajövetelét. Jel.19.11-21

Mi nem tudjuk mikor jön vissza. Ők tudják mikor jön vissza.

Jézus Krisztus visszajövetele a felhőkig. Jézus Krisztus második eljövetele a Földre.
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