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Wzory
Wzory są wszędzie w Biblii, a Bóg używa wzorów jako szablonów do opisania swojego planu odkupienia. Poprzez wzorce pokazuje nam
Swój „proces myślowy”… demonstrując dla nasJak On robi rzeczy – i jak będzie nadal to robił. Wzory, szablony, typy i cienie, których Bóg
używa w Biblii, służą dwóm celom. Po pierwsze, działają jak zasłona między Nim a ludźmi, którym tak naprawdę nie zależy na poznaniu Go.
Dla zwykłego czytelnika wzory dni świątecznych są tylko ciekawymi zwyczajami lub historycznymi artefaktami, które mają niewielkie
znaczenie dla ich codziennego życia. Niewiele informacji o Bogu, które zwykły czytelnik może uzyskać na podstawie tych mrocznych
wzorców, jest w najlepszym razie powierzchowne. Ale dla tych głodnych serc, które pragną lepiej poznać Boga, wzory ujawniają umysł i
serce Boga: są bramą do większej zażyłości z Nim.

Różne dni świąteczne przekazane Mojżeszowi przez Boga w Księdze Wyjścia stanowią podstawowy wzór Bożego planu zbawienia,
którego dokonał przez Chrystusa. Święto Paschy było wzorem śmierci Chrystusa na krzyżu. Niewinny baranek paschalny, który
został zabity w miejsce pierworodnych synów Izraela w czasie wyjścia z Egiptu, wypełni się wraz z powieszeniem Baranka Bożego na
krzyżu setki lat później. Wszystkie święta Pana są proroczymi wzorami, które znajdą spełnienie w czasie końca.
Inny wzór osadzony w Biblii dotyczy systemu świątyni/przybytku z jego kapłaństwem i ofiarami. Nawet konstrukcja świątyni i
materiały użyte do budowy przybytku — a później świątyni Salomona, a także meble w świątyni — wszystkie reprezentują pewien
aspekt Chrystusa i plan odkupienia. Ale jest więcej wzorców — wzór odkupienia pierworodnego syna, prawo pierworodztwa, a
nawet życie różnych postaci Starego i Nowego Testamentu, wszystko to wskazuje na sposób, w jaki Bóg robi rzeczy — i sposób, w
jaki On będzie nadal to robił. — aż do końca. Kiedy zastanawiamy się nad wzorami, które znajdujemy w Słowie Bożym i pozwalamy
Duchowi, aby objawił ich znaczenie naszym sercom i umysłom, Bóg rzuci światło na szczegóły Swego planu poprzez wzory i
szablony, które ustanowił.
Oprócz wzorca dni świątecznych istnieje również wzorzec „żniwa” — sposób, w jaki uprawiano i zbierano plony w czasach biblijnych.
Zgodnie ze wzorem żniwa Bóg otrzymał pierwsze owoce wszystkich płodów ziemi jako swoją specjalną część. Różne „uprawy”
reprezentują grupy ludzi, którzy tworzą Boże żniwo dusz; a pierwsze owoce, główne żniwa i „pokłosy”, które składają się na wzór
żniwa, mają głębokie duchowe znaczenie. Wzorzec 'żniwa' informuje nas, że Bóg ma plan zebrania Swoich 'plonów' w Swoich
'stodołach' — to znaczy, aby zgromadzić Swój lud przed Swoją obecnością. Z Bożej perspektywy wszystko zmierza w kierunku
oczekiwanego i wyznaczonego końca; i dopiero na końcu rzeczywistość owocu Jego pracy i kulminacja Jego wiecznego planu w
Chrystusie zamanifestuje się w nas, wierzących.
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W mojej książce A Kingdom of Priests: the Stories of Revelation przedstawiłem „streszczenie” moich odkryć dotyczących czasów ostatecznych z moich
osobistych studiów w Księdze Objawienia. Rozdziały mojej książki odzwierciedlają moje przemyślenia na temat różnych wzorów, szablonów, typów i
symboli używanych w Objawieniu. Chociaż przedstawiłem nieistniejącą już oś czasu (z datami uniesienia itp., które się nie zaktualizowały),

ten szablon osi czasu, którą odkryłem dzięki wzorom, typom i symbolom, jest nadal w grze, trzeba tylko wprowadzić niewielkie
zmiany. Więc mimo że daty zachwytu w 2020 roku nie nadeszły,szablon dotyczący wzoru na przyszłe spełnienie różnych świąt i żniw
pozostaje nienaruszony!
Przedstawiam moje rozumienie czasów ostatecznych. Nie przerabiam innych escatologicznych stanowisk – czy to pre-tribulation, mid-trib, pregniew czy cokolwiek innego. A ponieważ bycie wiernym pismom świętym jest dla mnie bardzo ważne, chętnie kwestionuję ogólnie przyjęte
założenia dotyczące czasów ostatecznych; czasami nawet bezwzględnie odrzucam mocno zakorzenione przekonania, gdy uważam je za
niebiblijne lub pozbawione biblijnego wsparcia. W odniesieniu do Księgi Objawienia każdy szczegół jest ważny i wszystko w księdze musi pasować
do innych szczegółów przedstawionych w innych fragmentach Pisma Świętego.

Osie czasu, które przedstawiam w tej książce, pokazują logiczną kolejność wydarzeń przedstawionych w wizjach Apokalipsy.
Używając wzorców, które Bóg dał w swoim Słowie, oraz wiedzy, którą zdobyłem dzięki moim studiom, chociaż dzisiaj, próbowałem
dotrzeć do dość precyzyjnej linii czasu bez widocznych sprzeczności.
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Spełnienia Świąt Pańskich, Przeszłości i Przyszłości
Wiosna lato:

Pascha: Śmierć i pogrzeb Chrystusa; symbol Krwi Chrystusa, Baranka Bożego, która pozwala na zakrywanie i „pomijanie” grzechów.
Antytyp końca czasu: śmierć Bestii w przyszłą Paschę.
Pierwsze owoce: Zmartwychwstanie Chrystusa; przeniesienie duchów zmarłych sprawiedliwych w Szeolu do nieba; pieczętowanie w
Duchu Świętym apostołów pierwszego wieku (J 20:22).Koniec czasu: pochwycenie 144K (Ap 3:10; 14:1,2), śmierć 2 Świadków (Ap 11:7).
Przeciwieństwo: zmartwychwstanie Bestii w przyszłe Święto Pierwocin (Objawienie 13:1; 17:11).

Zielone Świątki: Duch Święty został posłany przez Chrystusa, aby wzmocnić swoich uczniów, 10 dni po wniebowstąpieniu Chrystusa (Dzieje Apostolskie 2).
Antytyp końca czasu: „Anty-święty duch” (Fałszywy Prorok) daje „ducha/oddech” obrazowi Bestii (Objawienie 13:14).
Jesień:

Święto Trąbek, AKA: „Jom Teruah” Dzień Krzyku: Ogłasza „dziesięć dni grozy”/pokuty i skruchy przed upadkiem „świętych dni”
Pojednania i Namiotów. Możliwy początek urzędowej posługi Jana Chrzciciela.Koniec czasu: Znak Objawienia 12 padł w Święto Trąb
w 2017 roku. W tym dniu może rozpocząć się „trud niewiasty”/inwazja na Izrael. Możliwy początek publicznej służby 2 Świadków.
Dzień Pojednania: Chrzest Chrystusa, Przemienienie Chrystusa; Chrystus, nasz Najwyższy Kapłan, wstawia się za nami w niebie w tym czasie.
Koniec czasu: Drugie przyjście Chrystusa (Ap 19:11-21), zmartwychwstanie męczenników Bestii (Ap 20:4), ostateczne zmartwychwstanie wszystkich
umarłych w Chrystusie.

Święto Namiotów i 'ósmy dzień': Narodziny Jezusa (1 dzień Święta Namiotów), obrzezanie i nadanie imienia Jezusowi (8 dzień).
Koniec czasu: „Potężny Anioł” (Ap 10) ogłosi „nie ma już zwłoki” i zacznie wskrzeszać umarłych i „przemieniać” żyjących świętych.
Wyda dekret o odbudowie świątyni dwóm Świadkom; 144K „pierwsze owoce” Izraela zostaną „zapieczętowane” w Duchu Świętym
przez uwielbionych wierzących i Jezusa (Obj. 7:1-3).8 dzień: Porwanie „Dziecka/mężczyzny-dziecka” do sali tronowej nieba, gdzie
wierzący pojawiają się jako 24 Starców z Barankiem pośród Starszych (Obj. 12:5; rozdziały 4 i 5). Ostateczne wylanie Ducha na
wszystkich wierzących — Żydów i pogan (Obj. 5:6; Joel 2:28, 29).Przyszły: Symbolizuje tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi
(Zachariasz 14:7).
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Szablon czasu końca
Założenia:
Mój szablon czasu zakończenia opiera się na następujących założeniach:

1. Widoczny powrót Jezusa nastąpi za jakiś rok w Dniu Pojednania.

2. Proroctwo Jezusa w Ewangelii Mateusza 24: że będą tacy, którzy będą świadkami zarówno „wypędzenia” Izraela, narodu „Drzewa Figowego”,
który również ujrzy Drugie Przyjście Chrystusa. Izrael został ponownie zgromadzony w latach 1947/48. „Pokolenie” to 70-80 lat według
Psalmu 90:10. Przepowiednia Pokolenia Drzew Figowych określa górną granicę „pokolenia” na 80 lat. Dlatego Dzień Pojednania w 2028
roku byłby ostatnim, w którym oczekiwalibyśmy powrotu Chrystusa. (1948 + 80= 2028)
3. Znaki czasu końca rozpoczęły się „Znakiem Niewiasty” z Objawienia 12:1,2 (znanym również jako Znak Objawienia 12), który miał miejsce na
rozgwieżdżonych niebiosach we wrześniu 2017 roku.

4. Możemy poznać dzień, w którym Bestia zacznie panować, odejmując 1260 dni od Dnia Pojednania w dowolnym roku pomiędzy latami
2024 a 2028.
5. Dzień, w którym Bestia zacznie panować, jest datą, od której można obliczyć wiele innych wydarzeń z Objawienia. (Bestia jest
również znana jako „antychryst” i „człowiek grzechu”).

6. Ponieważ między Paschą a Dniem Pojednania zawsze jest 1266 dni, Pascha będzie kolejną ważną datą, od której będą
obliczane inne zdarzenia czasu końcowego.
Święta lub „wyznaczone godziny”

Święta Pańskie są następujące:

1. Święto Trąbek, znane również jako Jom Teruah. Dosłownie „dzień krzyku”. Rozpoczyna się wraz z początkiem nowiu w siódmym miesiącu
hebrajskim.

2. Dzień Pojednania, 10 dni po Jom Teruah.
3. Święto Namiotów, 5 dni po Dniu Pojednania. Tabernakulum to uroczyste 7-dniowe święto z ósmym zwołaniem na zakończenie
święta
4. Chanuka. Chociaż nie jest to jeden z 7 wyznaczonych czasów podanych Mojżeszowi przez Boga, włączam również Chanuka, na tej liście.
Znane również jako Święto Poświęcenia, obchodzone jest 25 dnia 9 miesiąca hebrajskiego.

5. Pascha, 14 dnia 1 miesiąca hebrajskiego, na wiosnę.

6. przaśny chleb, 7-dniowe święto, które rozpoczyna się nazajutrz po Pesach.
7. Pierwsze owoce, 16 dnia pierwszego miesiąca hebrajskiego.
8. Zielone Świątki, 50 dni po pierwszych owocach.

9. Święta mogą mieć zarówno „typ” i „antytyp”'; tj. zarówno Bestia/antychryst, jak i Chrystus mogą „wypełnić” ten sam dzień świąteczny.
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Liczenie dni

1. W pismach świętych przewidziano dla nas pewną liczbę „odliczania dni”. Wszystkie wskaźniki czasu należy rozumieć dosłownie, a nie
symbolicznie czy alegorycznie.
2. „Dzień” oznacza dosłowny 24 godziny okres czasu. Nie powinniśmy zakładać odpowiednika „z dnia na rok”.

3. W księdze Objawienia „liczy się dni”: 1260 dni, 42 miesiące, 5 miesięcy, 10 dni, 3,5 dnia, „czas, czasy i pół czasu”.
4. Wydarzenia związane z liczeniem dni powinny: odnoszą się do innych wydarzeń na osi czasu w znaczący sposób.

5. Objawienie dostarcza nam również wielu innych wskaźników czasu lub sekwencji. Na przykład, 144 000 Izraelczyków zostało
zapieczętowanych PRZED zadęciem piątej trąby. „Złapanie” Dziecka w Objawieniu 12 ma miejsce jakiś czas PO znaku Apokalipsy
12, ale PRZED ucieczką „Kobiety” na pustynię. „Kobieta” ucieknie na pustynię PO tym, jak Smok zostanie rzucony na ziemię. 24
Starców jest obecnych w niebie, ZANIM Baranek weźmie zwój, a pieczęcie zostaną złamane itd.
Struktura Objawienia
Księga Objawienia jest skonstruowana jako seria powiązanych, ale indywidualnych wizji. Sekwencja zachodzących wydarzeńw ciągu każda wizja
jest chronologiczna, ALE poszczególne wizje nie są ułożone w porządku chronologicznym w księdze. Historia czasów ostatecznych jest
opowiedziana za pomocą symboli i obrazów oraz aluzji, które odnoszą się do innych fragmentów Pisma Świętego. Każdy szczegół w książce jest
ważny, dostarczając nam cennych informacji dotyczących umiejscowienia wydarzeń na osi czasu.
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Szablon podstawowy

Działając wstecz od Dnia Pojednania

l———————- 1260 dni ————————-ll
————————-42 miesiące————————ll
—————„czas, czasy i pół czasu”————l

l———————————————————————— 1266 dni —————————————————— l

l—-—————3,5 dnia—————-l
l————————————-1260 dni—————————-l
__l____________________l__________________l__________________________________l___________________________________________l_____
2 Świadków
Pascha
Pierwsze owoce
Bestia zaczyna panować
przybyć
2 zabitych Świadków
(Ohyda Spustoszenia)
————————>

Drugie przyjście

Dzień Pojednania
Zacznij tutaj oraz

Praca wstecz
1. Wszystkie obliczenia są wykonywane wstecz od Dnia Pojednania w jakimś roku między 2024 a 2028.
2. Działając wstecz, odejmij 1260 dni od Dnia Pojednania, aby dojść do dnia Ohydy Spustoszenia, który zawsze będzie 3,5 dnia PO Pierwszych Owocach.
3. Dwóch Świadków zostanie zabitych przez Bestię na Pierwszych Owocach.

4. Odejmując 1260 dni (służba Dwóch Świadków) od Pierwszych Owoców, znamy dzień, w którym 2 Świadków zacznie prorokować. Dzień ich przybycia
tonigdy związany z każdy święto. Ich przybycie nie jest znakiem i najprawdopodobniej pojawi się dopiero w późniejszym okresie ich służby.
5. Całkowita liczba dni odnoszących się do wydarzeń czasu końca, podana nam w Księdze Objawienia (nie licząc 12 Znaku Objawienia) wynosi 2523,5
dni – nie 2520 czy 2550 dni.
6. Jedyną metodą określenia dokładnej osi czasu jest odliczanie dni wstecz od Drugiego Przyjścia Chrystusa.
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Znajdowanie większej liczby dat, kontynuując odliczanie wstecz od Ohyda spustoszenia
Następnym ważnym po Dniu Pojednania/2 Przyjściu Chrystusa jest dzień, w którym Bestia zacznie panować, dzień zwany również
Obrzydliwością Spustoszenia. Wiele innych wydarzeń w Apokalipsie jest związanych z tym niesławnym dniem, w tym:
• wielkie trzęsienie ziemi

• zmartwychwstanie i wniebowstąpienie 2 Świadków
• 7000 osób zabitych w Jerozolimie
• zniszczenie jednej dziesiątej Jerozolimy

• ostatek Izraela (Kobieta z Objawienia 12) „uciekający na pustynię”
• Smok i Bestia zaczynają prześladować wierzących, a także Izrael
• następuje szósta trąba/2 biada: 1/3 ziemi ginie ogniem, dymem i siarką
• Bestia i 10 Królów niszczą Nierządnicę ogniem, dymem i siarką
Z powyższej listy widać to jest wiele wydarzeń, które muszą mieć miejsce, zanim rozpocznie się panowanie Bestii:
• Zanim zadmą w 6. trąbkę, muszą już zabrzmieć trąbki 1-5, w tym piąta, która powoduje otwarcie szybu
• 144 000 Izraelitów zostanie zapieczętowanych, zanim zabrzmią pierwsze 4 trąby

• „dziecko” Objawienia 12 musiało zostać „złapane” przed tym czasem
• Bestia zostanie już zabita i wskrzeszona z martwych
• 2 Świadków zakończy 1260 dni służby i zostanie zabitych przez Bestię
• wojna w niebie już miała miejsce z szatanem przykutym do ziemi
• Już miało miejsce 10 dni prześladowań przez Nierządnicę i mieszkańców ziemi
• 24 starszych będzie już w niebie
• ci, których uchroniono od „godziny próby/6 sądu trąbowego” już będą w niebie
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Ponieważ Pan uznał za stosowne podać nam w Księdze Objawienia tak wiele wskaźników czasowych, większość, jeśli nie wszystkie, opisane wydarzenia można
umieścić na osi czasu w szablon Formularz.

Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2025, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia
Pierwsze owoce

Pascha

10/3/25
23.04.22
18.04.22
16/04/22

V trąbka

19.11.21

8 Dzień Namiotów 1

30.09.21

Dzień Namiotów

22.09.21

Święto Trąbek

9.08.21

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii
Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?

Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2026, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia

22.09.26
11.04.23

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii

Pierwsze owoce

27.04.23

Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Pascha

4/5/23

V trąbka

11.08.22

8 Dzień Namiotów 1

19.10.22

Dzień Namiotów

10.11.22

Święto Trąbek

27.09.22

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?
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Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2027, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia

9.12.27

Pascha

31.03.24
27.03.24
25.03.24

V trąbka

29.10.23

8 Dzień Namiotów 1

10.08.23

Dzień Namiotów

30.09.23

Święto Trąbek

16.09.23

Pierwsze owoce

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii
Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?

Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2028, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia
Pascha

30.09.28
19.04.25
15.04.25
13.04.25

V trąbka

16.11.24

8 Dzień Namiotów 1

26.09.24

Dzień Namiotów

18.09.24

Święto Trąbek

9/4/24

Pierwsze owoce

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii
Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?
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Potencjalne znaczące daty zakończenia na lata 2017-2025
Piękno podążania za szablonem oznacza, że gdyby (pierwsze) wniebowzięcie nie miało miejsca w 2021 roku, możemy po prostu wprowadzić nowe daty zgodnie z
datą Dnia Pojednania na następny odpowiedni rok. Wykres dat dla wszystkich odpowiednich dni świątecznych do 2028 r. został podany w poprzednim rozdziale i
zostanie ponownie włączony na końcu tego rozdziału. Poniższy wykres to seria dat dla2021 zachwyt. Wszystkie daty świąt Pańskich są zaczerpnięte z
TorahCalendar.com; interwały dni odczasidata.com Słowa w czerwony wskazać znany „święty dzień”, biblijny lub inny. Wszystkie daty są plus lub minus 24
godziny. Oczywiście wszystko to nie zostało jeszcze udowodnione w czasie rzeczywistym.Nie jestem prorokiem. To nie jest „tak mówi Pan”. To jest mój
najlepszy wysiłek, aby przedstawić to, co odkryłem w wyniku moich osobistych studiów.

21 września 2017 r.

Święto Trąbek

23 września 2017 r.

ten Objawienie 12 znak (w kulminacyjnym momencie drugiego dnia Święto Trąbek). Znany
również jako „Znak Niewiasty” i „Wielki Znak”. Pierwszy znak czasów ostatecznych w
Objawieniu.

7/8 września 2021

Święto Trąbek, Możliwe publiczne wystąpienie 2 Świadków, Mojżesza i Eliasza. Znak Smoka
z Objawienia 12:3-6 „trud 'Kobiety'/Izraela”, możliwy początek inwazji/wojny Goga/Magoga
w Izraelu; 1/3 „gwiazd”/aniołów wyrzuconych z nieba („obcy” ujawnienie/inwazja?); początek
przebudzenia ostatniego dnia. Załamanie gospodarcze na świecie, klęski żywiołowe,
konflikty, pandemia.

22/23 września 2021

Pierwszy dzień Namiotów, Koniec wojny Goga/Magoga. „Potężny Anioł”/Jezus zapowiada „nie
więcej zwłoki” (w odniesieniu do początku wyroków na Trąbce); zmartwychwstanie umarłych i
„zmiana” życia; upoważnienie do odbudowy świątyni („mały zwój”); rozpocznij posługę
„odmienionych” i uwielbionych wierzących, którzy wraz z Chrystusem zapieczętują

144 000 Izraela w Duchu Świętym. (Cztery lata od „Wielkiego Znaku”. Zobacz Ew. Łukasza 13:6-9)

29/30 września 2021

„Ósmy dzień” (Shemini Aceret)— Wniebowzięcie Dziecka/Mężczyzny-dziecka do tronu
Boga; Drugie wylanie Ducha (Joel 2) na Żydów i pogan.

Październik 1 Listopad 18

Potężne trzęsienie ziemi; Trąbki 1-4.

19 listopada 2021
(zaćmienie Księżyca w Izraelu)

Otwarcie otchłani (V Trąba), 5 miesięcy tortur, które się skończyły Pierwsze owoce, 18.04.22 Ci „ukąszeni”
nie mogą umrzeć. Miliony przychodzą do wiary w Chrystusa. (Rozpocznij masowe przebudzenie czasu
końca.)

1 grudnia 2021

Chanuka, poświęcenie Świątyni, 70 dni od 1 Dnia Namiotów
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8/9 kwietnia 2022

Dziesięć dni przed pierwszymi owocami. Rozpocznij 10-dniowe prześladowanie „świętych”

przez „mieszkańców ziemi” za namową Nierządnicy (NWO), która „dosiada” Szkarłatną Bestię.
Męczennicy pojawiają się pod ołtarzem w niebie. Rozpocznij wojnę w niebie.
10/11 kwietnia 2022

"Niedziela Palmowa" Bestia przedstawi się Izraelowi, we własnym imieniu, w dniu, w którym
baranki zostaną wybrane na ofiarę, w fałszywą „Niedzielę Palmową”. Zmartwychwstały
męczennicy zaczynają pojawiać się w niebie w uwielbionych ciałach, a 144K również jest uwielbiony,
rozpoczynając 7 dni uwielbionej służby.

15/16 kwietnia 2022

Pascha, Szkarłatna Bestia (7. Król) otrzymuje śmiertelną ranę, najprawdopodobniej z
rąk 2 Świadków, w wyniku przyjścia przeciwko nim przed końcem ich 1260 dni
ministerstwo.

17/18 kwietnia 2022

Pierwsze owoce

„Otwarte drzwi” w niebie/wniebowzięcie 144K w 'ósmym dniu' po „Niedzielie Palmowej”
Koniec 5 miesięcy/150 dni tortur „Armii Szarańczy”.
Koniec wojny w niebie: Szatan zostaje wyrzucony.

Szatan na ziemi oczekuje „zmartwychwstania” Szkarłatnej Bestii (7. Król), teraz przemienionej

w Bestię z Morza; Zmartwychwstanie/'narodziny' Bestii;7. król staje się

ósmy król i Antychrysta.
Szatan oddaje swoją „moc, tron i wielką władzę” Bestii/Antychrystowi. Bestia zabija 2
Świadków. Koniec 1260 dni służby 2 Świadków. Zakończ 10-dniowe prześladowania
wierzących. Wszyscy męczennicy piątej pieczęci są obecni w niebie w uwielbionych ciałach.

18-23 kwietnia 2022

23 kwietnia 2022 (szabat kończy się o 19:00)

(Podczas Święta Przaśników)

2 Świadkowie leżą niepogrzebani w Jerozolimie. Mieszkańcy Ziemi świętują swoją śmierć, w tym
wymieniają prezenty; mieszkańcy ziemi „podziwiają” zmartwychwstanie Bestii i czczą zarówno
Szatana/Smoka, jak i Bestię; Przygotowanie do „koronacji” Bestii/Antychrysta, która odbędzie się
w odbudowanej Świątyni Boga.

Ohyda Spustoszenia (Koronacja Bestii)
Ogień schodzi z nieba, „uwierzytelniając” prawowitość Bestii jako mesjasza i boga
Izraela.
6 trąbka: zniszczenie nierządnicy/NWO przez bestię i 10 królów, 1/3 z

ludzkość zabita przez 4 anioły + 200-milionowa armia ludzi za pomocą „dymu, ognia i
siarki”.
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Rozpocznij prześladowania Izraela. „Przymierze ze śmiercią unieważnione”, czyli izraelskie

umowa z Nierządnicą o zwolnieniu z prześladowań zostaje unieważniona. (Izajasza 28:18, 19)

2 Świadkowie wskrzeszają i wstąpić do nieba.

Trzech aniołów „ewangelii” przekazuje ostateczne ostrzeżenie Boże, zanim rozpocznie się panowanie Bestii.
Przerażeni ludzie oddają chwałę Bogu.

Pojawia się „Chwalebny Anioł”/Chrystus; ogłasza upadek Babilonu. Trzęsienie
ziemi dzieli Górę Oliwną, 1/10 miasta spada, 7000 ludzi zginęło.
Po zachodzie słońca (19:00)

(zamknięcie szabatu)

Resztka („Kobieta”) ucieka przez otwór na Górze Oliwnej i zostaje wyprowadzona na
pustynię przez Chwalebnego Anioła (Chrystusa), „Nie zimą, nie w szabat”.

Armia Smoka ściga Resztki; Rozdzielona Góra Oliwna z powrotem zabija armię Smoka.
Wezwij świętych o wytrwanie: koniec z zmartwychwstaniami lub „otwartymi drzwiami”
aż do Dnia Sądu Pańskiego / Misy, który nastąpi po szóstej i siódmej pieczęci.

Następne 50+ dni (?)

Mieszkańcy Ziemi tworzą „Obraz Bestii” na prośbę Fałszywego Proroka. Mark of the
Beast zaczyna być wymagany do kupna lub sprzedaży.

6 czerwca 2022

Zielone Świątki. Obraz Bestii otrzymuje „ducha” od Fałszywego Proroka/AntyŚwiętego Ducha. Kult Wizerunku Bestii jest obowiązkowy pod karą śmierci.

42-miesięczne panowanie bestii

„Dni Noego”, „Złoty Wiek 2.0”, powrót Nefilim, Fałszywe Tysiącletnie panowanie
Antychrysta, Znak Bestii; prześladowanie i ścinanie wierzących, zniszczenie ziemi
przez jej mieszkańców.

Nieznana data/gniew Boży

Dzień „nikt nie zna dnia ani godziny”; (III i ostatni) pochwycenie Zwycięzców, Jezus
przychodzi na obłoku, aby zebrać świętych, którzy „żyją i pozostają”;

Początek gniewu Bożego/Sądy Misowe/„Dzień Pański”. Niebo zamknięte.

2/3 października 2025

(Koniec 1260 dni)

16/17 grudnia 2025

Dzień Pojednania oraz Drugie przyjście Chrystusa. Bitwa Armagedonu. Bestia, Fałszywy
Prorok schwytany i wrzucony do Jeziora Ognia. Remnant of Israel powraca 1260 dni od 23
kwietnia 2022 r. – daty Ohydy Spustoszenia. 7. Dźwięki trąbki. Szatan związany i wrzucony do
dołu; Zmartwychwstanie męczenników Bestii. Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych w
Chrystusie, którzy wcześniej nie zostali pochwyceni ani zmartwychwstali. Rozpocznij nagrody/
sąd wierzących.

Wigilia Chanuka. Koniec 1335 dni od początku panowania Bestii,
Początek Tysiącletniego Panowania Chrystusa, Błogosławiony Dzień
Aggeusza 2:10, 19, 23
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Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2025, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia
Pierwsze owoce

Pascha

10/3/25
23.03.22
18.04.22
16/04/22

V trąbka

19.11.21

8 Dzień Namiotów 1

30.09.21

Dzień Namiotów

22.09.21

Święto Trąbek

9.08.21

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii
Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?

Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2026, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia

22.09.26
11.04.23

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii

Pierwsze owoce

27.04.23

Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Pascha

4/5/23

V trąbka

11.08.22

8 Dzień Namiotów 1

19.10.22

Dzień Namiotów

10.11.22

Święto Trąbek

27.09.22

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?
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Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2027, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia

9.12.27

Pascha

31.03.24
27.03.24
25.03.24

V trąbka

29.10.23

8 Dzień Namiotów 1

10.08.23

Dzień Namiotów

30.09.23

Święto Trąbek

16.09.23

Pierwsze owoce

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii
Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?

Gdyby Drugie Przyjście Chrystusa miało mieć miejsce w Dniu Pojednania w? 2028, wtedy obowiązywać będą następujące daty:

Dzień Pojednania
Ohyda spustoszenia
Pascha

30.09.28
19.04.25
15.04.25
13.04.25

V trąbka

16.11.24

8 Dzień Namiotów 1

26.09.24

Dzień Namiotów

18.09.24

Święto Trąbek

9/4/24

Pierwsze owoce

Powrót Chrystusa na ziemię; Armagedon
Rozpocznij panowanie Bestii
Bestia wskrzesza; 2 Świadków zostaje zabitych

Bestia zabita; koniec 10 dni prześladowań; zakończyć wojnę w niebie;
Szatan wygnał; koniec 5 miesięcy tortur „armii szarańczy”

Otwiera się dół; rozpocząć 5-miesięczne tortury tych bez pieczęci
Bożej

Porwanie Dziecka/Mężczyzny z Objawienia 12; dawanie Ducha
Świętego / wylanie Joela 2

Zakończ wojnę w Izraelu; Uwielbienie wierzących („narodziny” Dziecka
z Objawienia 12) Rozpocznij pieczętowanie 144 000 Izraela”; 2
Świadkom zlecono budowę świątyni („mały zwój”)
Rozpocząć wojnę w Izraelu/ „trudy” Niewiasty z Objawienia 12.
Pierwsze publiczne wystąpienie 2 Świadków?

Wszystkie daty to +/- 24 godziny.
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Jak dotarłem do tych terminów
1. W 2017 roku Izrael, naród „drzewa figowego” (Mt 24:32, Mt 21:19), świętował 70 lat od uzyskania państwowości na mocy rezolucji ONZ z
listopada 1947 r.; aw maju 1948 Izrael ogłosił swoją niepodległość. Jezus powiedział, że pokolenie, które ujrzy „pączkujące drzewo
figowe” (Izrael ponownie zgromadzone), zobaczy również powrót Chrystusa, w tym apokaliptyczne wydarzenia z lat poprzedzających
Jego powrót.
2. Zgodnie z Psalmem 90:10 pokolenie ma około 70-80 lat, co jest obecną średnią długością życia człowieka. Aby dojść do ostatniej
możliwej daty powrotu Chrystusa, musimy dodać górną granicę 80 lat do roku 1948, kiedy Izrael oficjalnie ogłosił swoją państwowość.
To stawia drugie przyjście Chrystusa nie później niż jesienią 2028 roku.
3. 70. „tydzień” Daniela (Dn 9:27) został „wstrzymany”, „w środku „tygodnia”, podczas Paschy, kiedy Chrystus został odrzucony przez
przywódców Izraela i ukrzyżowany pod koniec Swojego 3,5 roku życia posługi. Jego ukrzyżowanie położyło kres potrzebie składania
ofiar i ofiar ze zwierząt. Ponieważ 70. tydzień został wstrzymany podczas Paschy, wynika z tego, że ostatnie 3,5 roku z 7 „tygodni” lat
zostaną wznowione podczas Paschy, wraz z wydarzeniami związanymi z Obrzydliwością Spustoszenia. Obrzydliwość Spustoszenia
miała wtedy mieć miejsce podczas Paschy pewnego roku, a 3,5 roku później, w Dniu Pojednania, ujrzeliśmy Drugie Przyjście Chrystusa.

4. Izraelowi pozostało tylko 3,5 roku (a nie 7 lat, jak wielu uważa) na swoim „zegarze”. 3,5 roku „wielkiego ucisku dla Żydów
rozpocznie się w czasie ohydy spustoszenia (opisanej przez Jezusa w Mateusza 24 i przez proroka Daniela w Danielu
rozdziały 9 i 12) Jeśli odejmiemy 3,5 roku od 2028 (zakładając, że Jezus powróci jesienią), dojdziemy do wiosna 2025 r. jako
ostatni możliwy rok na rozpoczęcie panowania Bestii.

5. Od 2014-2017 seria wydarzenia astronomiczne skierował naszą uwagę zarówno na Izrael, jak i na rozgwieżdżone niebiosa. Wydarzenia te
obejmowały tetradę „krwawego księżyca” (4 zaćmienia Księżyca) spadającą zarówno na Paschę, jak i Namioty w 2014 i 2015 roku; ponowne
wystąpienie koniunkcji planetarnej „Gwiazda Betlejemska”, całkowite zaćmienie Słońca nad Stanami Zjednoczonymi w 2017 r. (z kolejnym
planowanym na 7 lat później w 2024 r.); oraz „Wielki Znak” z Objawienia 12, obejmujący konstelacje Panny i Lwa oraz planety Merkury, Mars,
Wenus i Jowisz, w wyjątkowym ustawieniu planetarnym „raz na 7000 lat” 23 września 2017 r.

6. Wielu spodziewało się, że uniesienie nastąpi w 2017 roku (w tym ja) z powodu pojawienia się 12 Znaku Objawienia podczas
Święta Trąb w tym roku. Znak pojawiał się i odchodził, a my wszyscy wciąż „tutaj”. W wyniku niepełnego zrozumienia znaczenia
Znaku, pomyślałem, że być może moje rozumienie eschatologii, w tym
czas pochwycenia, a charakter siedmioletniego „ucisku” może być zepsuty, nie to, co mówił nam sam Znak.
7. Gdyby czasy ostateczne były ograniczone do 7 lat, a 7 lat zaczęło się od Znaku Objawienia 12 w 2017 roku, to punkt środkowy
przypadałby na 3 kwietnia 2021 r., 1290 dni po święcie trąb w 2021 r. zachwyt miałby nastąpić nie później niż jesienią 2020 roku.
Tak się nie stało.
8. Objawienie 12 mówi nam, że uwielbienie i pochwycenie Dziecka/24 Starszych będzie miało miejsce jako część Znaku Smoka (Ap
12:5,6), a NIE jako część Wielkiego Znaku (Ap 12: 1,2) widziany na rozgwieżdżonym niebie w 2017 roku.
9. W Księdze Objawienia 10:6 dowiadujemy się o możliwości „opóźnienia” w uwielbieniu wierzących, co uniemożliwiło aniołom
trąbowym zagranie w trąby. „Narodziny”/uwielbienie „Dziecka/wierzących” jest częścią Znaku Smoka opisanego w Objawieniu
12:3-6.
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10. Jeśli rzeczywiście miało miejsce „opóźnienie”, opóźnienie by spadło pomiędzy Znak Niewiasty/Objawienie 12 Znak i Znak
Smok, Drugi Znak Objawienia 12. Nie powiedziano nam, ile czasu upłynie między tymi dwoma znakami.
11. Znak Smoka nastąpi po znaku z Objawienia 12, ale przed Ohydą Spustoszenia, kiedy to „Kobieta” jest opisana jako uciekła na
pustynię.
12. Uwielbienie i porwanie Dzieciątka na tron Boży nastąpi PO 1 znaku z Objawienia 12, ale przed ohydą spustoszenia. Wszystko to
musi nastąpić nie później niż wiosną 2025 roku.
13. Wiemy również, że przybycie 2 Świadków musi nastąpić co najmniej 1260 + 3,5 dnia przed Obrzydliwością. Ta liczba uwzględnia
1260 dni służby 2 Świadków oraz 3,5 dnia, gdy leżą martwi na ulicach Jerozolimy. (Tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni to
odpowiednik 3,5 roku.)
14. Znak Smoka (Objawienie 12:3-6) nawiązuje do poważnej wojny/najazdu/niepokoju w Izraelu („kobieta” w „role”), a także do najazdu
upadłych aniołów, być może przebranych za kosmitów, „gwiazdy” czy coś innego. Jednak NIE dzieje się tak, gdy Szatan i WSZYSCY jego
aniołowie zostają zrzuceni z nieba… co jest czymś, co bezpośrednio poprzedza rządy Bestii.

15. To właśnie podczas najgorszego konfliktu w Izraelu „Dziecko/wierzący” rodzą się/chwalają; po czym Szatan będzie próbował pożreć Dzieciątko/
wierzących, a następnie „Dziecko”/wierzący plus Człowiek-dziecko/Chrystus zostanie porwany (pochwycony) do tronu Bożego jako królowie i
kapłani (reprezentowani przez Chrystusa pośród 24 starszych w sali tronowej Boga), około 7/8 dni później).

16. Zgodnie z apelem Jezusa w Ewangelii Mateusza 24, „ucieczka niewiasty/ucieczka resztki Izraela” najprawdopodobniej nie
odbywają się zimą lub w szabat. Wszystkie potencjalne daty obrzydliwości Paschy w latach 2020-2025 spełniają te kryteria.
17 Księga Objawienia zawiera klucze do chronologii czasów ostatecznych dla wierzących. Chociaż wielu oddanych i

gorliwi nauczyciele Biblii wyjaśniali różne aspekty eschatologii, zdałem sobie sprawę, że oni, a większość „strażników”, korzystali z
fragmentów czasów ostatecznych z ewangelii, pism Daniela i Pawła, a nawet książek pozabiblijnych, filmów, gematrii, bieżących wydarzeń,
itp; by spróbować ustalić datę wniebowzięcia i innych wydarzeń w czasie końca. Księga Objawienia, zamiast być wykorzystywana jako
podstawowy materiał „źródłowy”, jest często nauczana jako „na marginesie” lub jako „wspomagająca” księga, mająca na celu uzupełnienie
istniejących wcześniej linii czasu, które zostały już sformułowane na podstawie informacji zawartych w ewangeliach. lub listów Pawłowych.
Zdecydowałem, że Objawienie jest „słoniem w salonie” — książką, po której ludzie wciąż chodzili — więc postanowiłem przykładać się do
zrozumienia księgi Objawienia.

18. Celowo postanowiłem odłożyć na bok to, czego inni ludzie nauczali o książce, a także ogólnie to, czego mnie uczono o czasach ostatecznych. Postanowiłem
„sprawdzić fakty” z tego, co wydawało mi się, że już wiem, i byłem otwarty na rozważenie alternatywnych poglądów, gdyby moje pierwsze zrozumienie
okazało się błędne.

19. Kluczowe dla mojego zrozumienia było uświadomienie sobie, że Objawienie nie jest narracją chronologiczną, ale seria wizji, z tymi
samymi postaciami pojawiającymi się raz po raz w różnych wizjach. Zamiast dramatycznych wydarzeń związanych z Pieczęciami,
Trąbki lub misy „opowiadają historię”, odkryłem, że to postacie w wizjach opowiadających historię czasów ostatecznych; o której w
rzeczywistości chodzi w narracjiludzie, nie przede wszystkim zachodzące katastrofalne wydarzenia. Kiedy zdałem sobie sprawę, że
bohaterowie są w centrum uwagi, zamiast różnych „sądów”, postanowiłem podążać za narracjąoni opowiadały, a potem wydarzenia z
Objawienia — i kolejność, w jakiej się wydarzyły — stały się zrozumiałe.

20. Ponadto odkryłem, że każda wizja ma: własną oś czasu, a wydarzenia z wizji często nakładają się na siebie. Większość wizji
przedstawia wydarzenia, które będą miały miejsce w pierwszej połowie 7 lat, a wiele wizji „kończy się” wraz z powtórnym
przyjściem Chrystusa lub gniewem Bożym.
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21. Opowieść jest rozumiana przez „odszyfrowanie” symboli i obrazów. Chociaż postacie są przedstawiane symbolicznie, reprezentują
prawdziwych ludzi i prawdziwe wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości.

22. Objawienie jest „własną rzeczą” i ważne jest, aby interpretować Objawienie „za pomocą Objawienia”, ponieważ większość symboli znajdujących się w
Objawieniu jest wyjaśniona gdzie indziej w księdze (chyba że symbole są powszechnie rozumiane przez osoby umiejące czytać w

Biblia) lub Objawienie skieruje nas do zbadaj inny fragment pisma świętego.

23. Zrozumienie wizji w kontekście odniesień Starego Testamentu, które są: wyraźnie wspomniane w Apokalipsie, konieczne było
również uzyskanie pełnego obrazu tego, co będzie się działo.
24. „Liczba dni” i inne odniesienia do czasu to rzeczywiste dni: 1260 dni, 10 dni, 42 miesiące, „czas, czas i pół czasu”, 5 miesięcy,
jedna godzina itd. Oni są NIE symboliczny.
25. Objawienie zostało napisane do „sług” Pana, którzy będą przeżywać przedstawione wydarzenia, aby WIEDZIELI, co
miało się wydarzyć. Gdy wydarzenia zaczną się rozgrywać, będą następować szybko po sobie. Wiedząc, co zajmie
miejsce z wyprzedzeniem pomoże im nie dać się zaskoczyć, gdy wydarzenia faktycznie zaczną się rozwijać.

26. „Jego sługami” są wierzący, którzy chodzą w wierze i mają Ducha Świętego. Zachęca się ich do bycia „przegranymi” i wytrwałości
— czy to przez męczeństwo, czy do chwili, gdy Chrystus po nich przyjdzie i zabierze ich w zachwyceniu.

27. Dla wszystkich intencji i celów (i wbrew powszechnej opinii) w Objawieniu nie ma „historii kościoła”, a listy do 7 kościołów są
listami do ludzi, którzy przyjdą do Chrystusa po (pierwszym) zachwyceniu „dziecko”/24 Starsi. Listy do 7 kościołów zostały
napisane specjalnie po to, by zająć się pułapkami, na jakie może napotkać 144 000 Izraelczyków.
28. W Objawieniu znajdują się wskazówki, które pomagają nam umieścić wydarzenia na osi czasu, przy czym wiele wydarzeń ma miejsce
bardzo blisko „punktu środkowego/ohydy spustoszenia”, czyli kiedy zaczynają panować „Kobieta ucieka” i Bestia z Morza przez 42
miesiące. „Ohyda spustoszenia” jest opisana u Mateusza i Daniela jako dzień, w którym „człowiek grzechu zasiada w świątyni Bożej” w
2 Tesaloniczan 2:2.
29. Istotne jest zrozumienie 7 świąt Pańskich. WIELE kluczowych wydarzeń przedstawionych w Księdze Objawienia będzie miało miejsce
podczas jednego ze świąt Pańskich!
30. Musiałem „oduczyć się” wielu rzeczy.
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Historia z Objawienia 12
Postacie z:
Kobieta: Gwiazdozbiór Panny, Izrael, Resztka Izraela
Smok: szatan
Mężczyzna-dziecko: Chrystus

Dziecko: Współcześni wierni wierzący
Michał: jako on
Męczennicy: wierzący zabici przez Nierządnicę

„Bracia męczenników”: 24 Starszych (Dziecko, teraz pochwycone i
obecne w niebie)
Powódź': Armia Szatana
Ziemia': Góra Oliwna
„Inne potomstwo” kobiety: Wierzący podczas panowania Bestii

Scena 1:
Znak kobiety: odbywa się w „gwiaździstym niebie”
Scena 2:
Znak smoka: akcja toczy się w niebie i na ziemi
Scena 3:
W niebie, gdzie mieszka Bóg, wybucha wojna.
Scena 4:

Szatan powraca na ziemię, ścigając Niewiastę.
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Chronologia czasów ostatecznych przedstawiona w Objawieniu 12
(1. Wniebowzięcie w 2021 r.)

l————- 1260 dni———-l

Wojna w niebie
Wypędzony smok
Męczennicy w niebie
(zabity przez nierządnicę)

Starsi w niebie

Smok ściga
kobieta,
Wysyła za nią swoją armię
Armia zniszczona – prześladowania wierzących
Znana data (początek)

(na zachwyt jesienny 2021)

21-23 września 2017
Pierwszy „Znak”

Kolejność wydarzeń z Księgi Objawienia 12 Przejście przez lot Kobiety - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->

22-23 kwietnia 2022

___l_nieznany czas ______________________________________________________________________________________________________________________
Święto Trąbek
Ujawnienie „obcych”
Wojna w Izraelu
zmartwychwstanie/„zmiana” duchowa wojna zachwyt wierzących Resztki uciekają
Objawienie 12 znak

W „gwiaździstych niebiosach”

2-3 października 2025

Drugi „Znak”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->

Smok rzuca „gwiazdy” “ból kobiety” „narodziny dziecka”

Smok stara się

na ziemię

pożreć dziecko

dziecko "dogonone"

Drugie przyjście

kobieta/resztka

Koniec 1260 dni

Izraela na pustyni

Dzień Pojednania

Na ziemi - - - - - - - - - - >

* Szczegóły „Punkt środkowy”

1. Resztki uciekają nowo utworzoną doliną między Górą Oliwną. (Zachariasza 14:4,5)
2. Armia szatana próbuje podążać za resztkami na pustynię. „Smok goni kobietę”, „wylewa wodę z ust jak polew”
3. Nowo utworzona dolina między Górą Oliwną ponownie się zamyka. „Ziemia przyszła na pomoc kobiecie i połknęła potop”
4. Szatan zaczyna prześladować wierzących. „Smok toczy wojnę z resztą potomstwa (kobiety) — wierzących, którzy będą żyć podczas
panowania Bestii.

Dni Święta od: torahcalendar.com
Dzień liczy się od: dataiczas.com
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Oś czasu „Dziecko”/24 starszych

Wielki Znak Objawienia 12 (w 2017 r.) do początku panowania bestii w 2022 r.
(1. Wniebowzięcie w 2021 r.)

l—-————— 10 dni —————-l

Starsi witaj męczenników w niebie

Starsi w sali tronowej
służąc jako kapłani w niebiańskim
„Świętym Świętych”

Szatan został wygnany
Starsi radować się!
l———————-10 dni—-4/8 do 4/18——-——l

Prześladowanie wierzących
Wojna w niebie
nieznany

pieczętowanie 144K Izraela

____l____^^^^^^^_____l______l______ 7 dni_________l_____________l____l______________l___________________l____________l____3,5 dnia_____l____
FoT
FoT
Tabernakulum (1)
8 dzień
Otwarcie szybu
Chanuka Bestia ujawniona (2) Pascha Pierwsze owoce Bestia króluje
23.09.17
9.08.21
22.09-23/21
29.09.21
19.11.21
12.01.2021 4/10/22 4/16/22 18.04.22 22.04.22
Obj. 12 Znak
Rozpocznij inwazję
“Nigdy więcej opóźnień”
Pochwycenie Piąty Trump
Świątynia 144K gloryfikowała „kobietę” Zmartwychwstania Bestii
Izraela; publiczny
Inwazja się kończy.
dziecko
oddany zabity Bestii ﬂees
pojawienie się
Gloryfikacja
Joel 2 Wylanie
2 Dow. umierać.
2 Dow. podwyżka
2 Świadków
Dziecko/24 osoby starsze
na świecie
Pochwycenie
6. Trump

144K

Rozpocznij uszczelnianie 144K

(1) Pascha upamiętnia wydarzenia, w których Bóg wybrał Izrael jako Jego najcenniejszy lud, Jego „naród kapłański”. tenŚwięto Namiotów celebruje ideę, że Bóg
wybiera cały świat, pracując przez Izrael, aby dotrzeć do narodów. Tak więc Namioty dotyczącały świat, a nie tylko Izrael, co znajduje odzwierciedlenie w ofiarach
złożonych podczas Święta, które obejmują 70 byków składanych w ofierze w ciągu siedmiu dni, reprezentujących siedemdziesiąt narodów świata. (Liczb 29:12-35)
cały świat będą obchodzić Święto Namiotów podczas Tysiąclecia (Zachariasz 14:16).
(2) Bestia mogą być publicznie ujawnione w ciągu 4 dni przed Paschą, w „Niedzielę Palmową”, w czasie której wystawiony jest „baranek” Paschy. Byłoby to
odzwierciedlone w niebie, gdy tłum męczenników, prześladowanych przez Nierządnicę i mieszkańców ziemi, stoi w niebie trzymając w rękach gałązki palmowe,
podczas gdy Prawdziwy Baranek jest wystawiony na pokaz. (Zob. Objawienie 7:9) Byłby to również dzień uwielbienia 144K i rozpoczęcie 7 dni służby.
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Wyjaśnienie osi czasu dla „dziecka”/24 starszych
Rozważania biblijne: Objawienie 12:3-5; Objawienie 5:6-8; 2 króle 2
1. „Dziecko” (Objawienie 12:4, 5b) rodzi się po „role” „niewiasty” (Objawienie 1:2). „Dziecko” symbolicznie reprezentuje żyjących wierzących,
którzy jako królowie i kapłani będą rządzić i panować z Chrystusem podczas Tysiąclecia. „Kobieta” reprezentuje zarówno Izrael, z
którego pochodzi Mesjasz (Mesjasz jest również reprezentowany przez „Mężczyznę-dziecko”), jak i konstelację Panny/Betulah.
2. Kobieta jest opisana jako będąca w „role”. W Starym Testamencie „trud” porodu jest często używany jako metafora wojny, inwazji lub
konfliktu. Kiedy naród zostaje opanowany przez najeźdźców lub inne poważne nieszczęście, zarazę lub katastrofę. (Jeremiasza 30:6,
Psalm 48:6), mówi się, że są w „role”. Możemy założyć inwazję, wojnę lub inny konflikt w Izraelu na krótko przed „urodzeniem się”/
uwielbieniem i „złapaniem” wierzących wraz z Dzieciątkiem-Mężczyzną, którym jest Chrystus.

3. „Gwiazdy” zrzucane z nieba wskazują, że szatan umieści tu na ziemi 1/3 swoich anielskich sił. Te „gwiazdy” będą prawdopodobnie
przedstawiane światu jako „obcy” z innej planety lub innego wymiaru. „Ujawnienie” nastąpi przed porwaniem dziecka.
Obecność upadłych aniołów/obcych może stanowić „przykrywkową historię” zniknięcia wierzących.
4. Zmartwychwstanie umarłych i „przemiana żywych” może nastąpić pierwszego dnia Święta Namiotów („narodziny dziecka”).
„Dziecko” jest następnie „porywane” („porwane”) do Boga i Jego tronu (pokoju) po krótkim okresie prześladowań przez

Szatan (Smok, który będzie starał się „pożreć” dziecko). Rzeczywisty dzień wniebowzięcia byłby wtedy ósmym Dniem Namiotów, 29.09.21
dla wniebowzięcia w 2021 roku.

5. Uwielbieni wierzący pomogą Chrystusowi w zapieczętowaniu 144K Izraela w Duchu Świętym (Objawienie 7:1-8). „Gwiazdy” w dłoni
Jezusa w Objawieniu 1 reprezentują tych uwielbionych wierzących, którzy dzielą się orędziami zawartymi w listach do 7 kościołów z
144K. W Daniela 12:3, 1 Koryntian 15:41 i Filipian 2:15 wierzący opisani są jako „gwiazdy”. W Objawieniu 1:20 dowiadujemy się, że
„gwiazdy” w prawej ręce Jezusa są „posłańcami”. Greckie słowo oznaczające „posłaniec” jest również tłumaczone jako „anioł”.

6. 24 Starców, których widać w niebiańskiej sali tronowej, wokół tronu Boga i w obecności 4 Żywych Stworzeń w
Objawienie 4, symbolizują zmartwychwstali kapłani i królowie…wierni wierzący, którzy otrzymają swoje uwielbione ciała w niebie. 24
starszych w Objawieniu 5 — ci, których opisano jako śpiewających „nową pieśń” — reprezentują niedawno uwielbione i pochwycone
„dziecko” z Objawienia 12:5, oprócz świętych już obecnych w niebie.
7. Liczba „24” symbolicznie reprezentuje 24 podziały kapłanów, wiernych, administratorów itp., którzy służyli w świątyni Salomona.
Na polecenie Pana Dawid ustanowił administrację przyszłej świątyni, którą miał zbudować jego syn. Administracja obejmowała
24 „kursy” lub „oddziały” księży, którzy przechodzili do służby. Ta idea „rotacji” grup zachwyconych świętych wchodzących do
Niebiańskiego Najświętszego, aby służyć Bogu jako kapłani, jest częścią tego, co jest zawarte w liczbie „24”. (Zob. 1 Kronik,
rozdziały 23-27). Liczba „24” ma również zastosowanie do czcicieli, urzędników państwowych, odźwiernych i wszystkich innych,
którzy służyli w świątyni.
8. Przychodzi Baranek od środka starszych, aby otrzymać zwój. Starsi oddają cześć i działają jakokapłani ofiarowując „złote misy pełne
kadzidła, którymi są modlitwy świętych” na ziemi. (Objawienie 5:6-10) Jedność Chrystusa z wierzącymi jest zobrazowana jako:
Chrystus „w środku” Jego ludu. On jest„w środku” z 24 starszych. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia jest On „podobny do Syna Człowieczego”,
który chodziw środku z 7 złotych stojaków na lampy. Ontrzyma 7 gwiazd w Jego prawej ręce. On chce, abyśmy rządzili i panowali
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z Nim i być z Nim współdziedzicami. Tak jak zostaliśmy zakwalifikowani do panowania jako królowie, jesteśmy również uprawnieni do działania w Jego imieniu
jako kapłani przed Bogiem.

9. Gdy Baranek weźmie zwój, zacznie korzystać ze swojego prawa do sądzenia. Ktoś musi zająć Jego miejsce przed
ołtarz kadzenia, ofiarowujący modlitwy w intencji świętych na ziemi. Ta rola będzie nasza, jako księża według zakonu
Melchizedeka. (Objawienie 1:6)Można sobie wyobrazić, że Chrystus nie byłby w stanie rozpocząć Swych sądów nad ziemią bez
pierwszego podziału kapłaństwa obecnego w niebie, który zająłby Jego miejsce wstawiennictwa przy złotym ołtarzu. Może to być jeden
z powodów, dla których Szatan rzuca jedną trzecią „gwiazd”/aniołów na ziemię i ustawia się, by „pożreć” dziecko, gdy tylko się urodzi,
aby aby zapobiec porwaniu dziecka. (Objawienie 12:4) Jeśli wierzący nie dotrą bezpiecznie do sali tronowej, aby rozpocząć
wstawiennictwo, szatan byłby wtedy w stanie utrzymać „status quo”, a Drugie Przyjście Chrystusa byłoby prawdopodobnie niemożliwe.
10. „Mężczyzna-dziecko” reprezentuje Jezusa. „Dziecko” reprezentuje współczesnych wiernych wierzących na ziemi. Człowiek-dziecko –
Jezus – jest Tym, który „będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną”. NIE został „złapany” – siłą przyprowadzony do Boga po Jego
zmartwychwstaniu, ale zamiast tego delikatnie wzniósł się w chmurę z Góry Oliwnej prawie 2000 lat temu. Z drugiej strony wierzący
zostaną siłą zabrani z ziemi, z dala od szponów Smoka i jego aniołów. Zasady „mężczyzna-dziecko”; „dziecko” jest „złapane”, ale mają
być postrzegane jako Jedyny „syn” – „pierworodny”, który będzie panował nad ziemią.
11. Uniesienie „dziecka” jest silne. Greckie słowo 'harpazo', przetłumaczone jako 'złapany' w Objawieniu 12:5, oznacza siłowe uratowanie lub usunięcie. W
tym przejściu uniesienia nie ma wzmianki o chmurach ani trąbach. Objawienie 12 jest również pozbawione wszelkiego rodzaju wyobrażeń o
„żydowskim ślubie”, często kojarzonych z uniesieniem.

12. Opowieść o przeniesieniu Eliasza do nieba w ognistym rydwanie jest starotestamentowym typem pochwycenia Dzieciątka. Sługa
Eliasza, Elizeusz, który obserwował odchodzącego Eliasza, otrzymał podwójną porcję ducha Eliasza, gdy Eliasz został zabrany do
nieba. Kiedy „Dziecko” odejdzie, jego miejsce zajmie inna grupa „świadków” – czyli 144K Izraela – symboliczna
12.000 z każdego z 12 plemion Izraela. Elizeusz otrzymał zapewnienie, że „podwójna porcja”, część zarezerwowana dla
„pierworodnych”, będzie jego, jeśli ZOBACZY Eliasza wziętego do nieba. Eliasz, synowie proroków i Elizeuszawszyscy wiedzieli dzień, w
którym Eliasz miał zostać zabrany do nieba. Wierzący, którzy kwalifikują się jako wierni „pierworodni” zostaną zabrani do nieba
ósmego dnia: ósmego dnia Namiotów dla 24 Starszych i ósmego dnia po „Niedzieli Palmowej” dla 144 000 – Pierwszych Owoców.
13. Zachwycenie dzisiejszych wierzących nastąpi również w znanym dniu. Tambędzie sekretne uniesienie w dniu, w którym „nikt nie
zna dnia ani godziny”, ale to uniesienie (trzecie uniesienie) odnosi się do wierzących, którzy zniosą panowanie Bestii. Ten „dzień”
zbiegnie się z Dniem Pana/gniewu Bożego, który nastąpi pod koniec 42-miesięcznego panowania Bestii. W tajemnym uniesieniu
wierzący Zwycięski zostaną zabrani do nieba, zanim gniew Boży zostanie wylany na królestwo Bestii. Pierwsze (z 3 wszystkich)
wniebowzięcie nastąpi prawdopodobnie ósmego dnia, dzień po siódmym dniu Święta Namiotów. „Ósmy dzień” w 2021 roku
przypada na 29-30 września.
14. „Potężny Anioł” (Chrystus) ogłasza „nie będzie już zwłoki”. (Objawienie 10:5,6)„Opóźnienie” wynika z faktu, że
„kapłaństwa” nie ma w sali tronowej, wstawiając się za świętymi przed złotym ołtarzem kadzenia. Następna grupa wierzących również musi
zostać zapieczętowana w Duchu, zanim „Starsza” Grupa/Dziecko będzie mogła zostać porwana do nieba. Chrystus może zabrać zwój od
Swojego Ojca i zacząć osądzać dopiero wtedy, gdy zostanie „uwolniony” przez następny oddział księży, którzy będą
otrzymał upoważnienie do działania w Jego imieniu. Gdy Starsi znajdą się w niebie, reszta wydarzeń będzie przebiegać szybko od jednego wydarzenia do
drugiego.
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15 zachwyt „dziecka”/24 Starszych poprzedzi kilka wydarzeń, które muszą nastąpić bardzo szybko: „trudy” Izraela, zrzucenie na
ziemię aniołów szatana, zmartwychwstanie umarłych i „przemiana” żyjących.
16. W Biblii Święto Namiotów było wtedy, gdy pierwsze owoce jesiennych zbiorów, w tym oliwki, winogrona i inne owoce, zostały
ofiarowane Bogu. 144K są opisane jako „pierwsze owoce dla Boga” w Objawieniu 14:4. „Drzewo oliwne” reprezentuje duchowy Izrael.
(Rzymian 11:24). Ponieważ oliwki są ofiarowane jako pierwsze owoce podczas Święta Namiotów, 144K Izraela może symbolicznie
przedstawiać „pierwsze owoce” żniwa „oliwkowego” całego Izraela. 144K zostanie zapieczętowane/oddane Bogu jesienią, podczas
Święta Namiotów.
17. W Ewangelii Jana 7:37-39 „Wielki Dzień” ósmy był związany z przyszłym wylaniem Ducha Świętego. Ósmy dzień wiąże się również
z obrzezaniem i nadaniem imienia dziecku płci męskiej. Zgodnie z prawem Mojżesza (Wj 22:29b, 30) pierworodny ze zwierząt
miał pozostać z matką przez 7 dni i być przedstawiony Bogu ósmego dnia. „Pierworodnego ze swoich synów dasz Mi. 30Tak
postąpisz z wołami i owcami. Będzie z matką przez siedem dni; ósmego dnia mi go dasz”. To łączy Święto Namiotów – i ósmy
dzień – z męskim dzieckiem/dzieckiem z Objawienia 12
i 7 dni, kiedy pierworodny był trzymany z „matką”, zanim został przedstawiony Bogu / porwany do nieba.„Pierworodni” nie są przedstawiani/
ofiarowani Bogu aż do ósmego dnia.
18. Głównym powodem pochwycenia „dziecka”/24 Starszych nie jest ucieczka przed gniewem Bożym lub ucieczka przed panowaniem
Bestii, ale pomoc Chrystusowi w Jego arcykapłańskich obowiązkach, aby mógł wziąć zwój i rozpocząć Jego sąd nad ziemią.
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Kalendarium duchowej „opozycji”

Szatan („Smok”), jego aniołowie, Apollyon (i ci, którzy wychodzą z Otchłani, czyli „Strażnicy”),
Nierządnica/Tajemniczy Babilon i Bestie z Objawienia
„Wielki znak” do obrzydliwości, 2017-2022 (Wniebowzięcie w 2021 r.)

„Tajemniczy Babilon”

Mieszkańcy nierządnicy i ziemi

zniszczone przez Bestię i 10 Królów

prześladują wierzących. (5. Pieczęć)
Rozpocznij wojnę w niebie.

Skończ z prześladowaniami. Trzęsienie ziemi w Jerozolimie

Zakończ wojnę w niebie 7000 ludzi umiera

Szatan wygnał
szatan próbuje

nieznany

Wojna

„pożreć dziecko”

Trąbki 1-4

V trąbka

4/10/22

Wielkie trzęsienie ziemi

____l____^^^^^^^_____l____________l_____________l______l____________l_____^^^^^_________l_____ ______l_________l____3,5 dni____l_______________l_____________>
FoT
FoT
Tabernakulum
8 dzień
Otwarta dziura
Chanuka
Prześladowanie
Pascha
23.09.17

9.08.22 9.22-29.21 9.30.21 11.19.21 12.12.21 4.8/22 4.16.22 4.18.22 4.22.22
2 Świadków
Pierwsze Pochwycenie
Apollyon wschodzi

pojawiać się publicznie

„Dziecko”/24 starszych

2 Świadków wstępuje

"Niedziela Palmowa"

6 trąbka
Pierwsze owoce

AoD

Bestia zabita Bestia powstaje Smok ściga
(przez 2 Świadków?) Bestia zabija „kobietę”, która
2 Świadkowie uciekają na pustynię

„Armia Szarańczy”
Rozpocznij 5 miesięcy

tortura tych
bez pieczęci;

(2) Wniebowzięcie

Rozpocznij panowanie Bestii

z 144 tys

Rozpocznij prześladowanie

pozostali wierzący przez Bestię

kończy się na 1 owocach.

2 Świadkowie wskrzeszają

Zaćmienie Księżyca

— — — — — — — — — — — — — — — — 150 dni——————————————-

ODRODZENIE
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i wznieś się do nieba

Harmonogramy duchowej „opozycji” (część 2)
Szatan („Smok”), jego aniołowie, Apollyon (i ci, którzy wychodzą z otchłani, czyli „Strażnicy”),
demony, Nierządnica/Tajemniczy Babilon i Bestie z Objawienia
Ostatnia połowa 70. tygodnia Daniela 2022-2025

l——————- Wielki Ucisk———————-l
l——'Dni Noego'——"pokój i bezpieczeństwo"———l
powrót „Nefilim” i zaawansowanej technologii

l—Bóg 'oddaje ich', aby zgromadzić gniew—-—l———————'Dzień gniewu'———-——l
l————nieznany czas trwania—————-l

Wyrok przed Wielkim Białym Tronem

Wieczność—————>

Nowy „Złoty Wiek”

l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 miesiące panowania Bestii - - - - - - - - - - - - - - - - -l
(Nieznany)

____l_________________________________________________________l___________________________________1000 lat panowania Chrystusa _____l________________
Rozpocznij panowanie bestii
ROZPOCZYNA SIĘ GNIEW BOŻY
Dzień Pojednania
szatan poluzowany;
22.04-23/22
Pochwycenie „Zwycięzców”
10/2-3/25
II wojna Goga/Magoga
— — — — Wyroki pucharowe———- Powrót

6 i 7 pieczęć

Chrystusa!

Armagedon/„Prasa do wina”

Bestia i fałszywy prorok
Jezioro ognia
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Szatan pokonany

Szatan w Jeziorze Ognia
Zstępuje Nowe Niebo i Nowa
Ziemia Nowe Jeruzalem

Wyjaśnienie osi czasu dla opozycji duchowej
1. Szatan jest głównym wrogiem Boga, a co za tym idzie wrogiem ludu Bożego. Tak jak Bóg urzeczywistnia swój plan zbawienia
ludzkości od czasu, zanim Adam i Ewa zgrzeszyli w Ogrodzie Eden; Szatan też miał plan, który on także realizował jeszcze przed
zepsuciem naszych pierwszych rodziców.

2. Jako jedna z konsekwencji upadku, Szatan był w stanie przejąć kontrolę nad ziemią przez Adama iw tym procesie Szatan stał się „panem ziemi”.
Panowanie szatana oznacza, że sprawuje on władzę nad najwyższym Bożym stworzeniem — człowiekiem.
3. Szatan, jako książę tego świata, stara się zachować kontrolę zarówno nad ludzkością, jak i ziemią, na której mieszka człowiek.
4. Szatan wykorzystuje ludzi do realizacji swoich planów; czasami jako dowcipni agenci, ale najczęściej nieświadomi, usiłujący zachować kontrolę nad
ziemią, aby zachować tu swoje panowanie.

5. Śmierć Chrystusa na krzyżu i późniejsze zmartwychwstanie oznaczały „początek końca” panowania szatana nad całą ludzkością, a także
nad ziemią.
6. Ci, którzy przyjmują Chrystusa jako swojego Zbawiciela, zostają wprowadzeni we właściwą relację z Bogiem i nie podlegają już
panowaniu szatana. Konsekwencja grzechu — wieczne oddzielenie od Boga — została zapłacona śmiercią Chrystusa.
7. Chociaż szatan stracił kontrolę nad wierzącymi — ludźmi należącymi do Chrystusa — nadal stara się panować nad ziemią i resztą zagubionej
ludzkości.

8. W dniach ostatnich dojdzie do koniktu między światłem a ciemnością — między królestwem Chrystusa a księciem tego świata.
Chrystus metodycznie zburzy królestwo Szatana i zakończy jego panowanie, włączając w to wieczne wygnanie Szatana i jego
aniołów z nieba, uratowanie wierzących z ziemi oraz osądzenie Nierządnicy/NSO, Antychrysta/Fałszywego Proroka i królestwo
Bestii/mieszkańcy ziemi.

9. Szatan będzie starał się zapobiegawczo „zahaczyć o partnera” w Bożym planie czasów ostatecznych, rzucając jedną trzecią swoich aniołów na
ziemię, jednocześnie zachowując dwie trzecie w niebie. Szatan będzie musiał walczyć na dwóch frontach: w niebie i na ziemi. Wojna w niebie
będzie bardziej niebezpieczna z dwóch wojen dla szatana. Michał, prowadzący zastępy niebiańskie przeciwko szatanowi i jego armii, zwycięży.
Na pierwszych owocach, tuż przed obrzydliwością, Michałowi i wojskom niebios uda się na zawsze usunąć obecność szatana z nieba. Szatan
wraz ze swoimi aniołami zostanie wygnany na ziemię.
10. Około sześć miesięcy przed dniem, w którym szatan zostanie wyrzucony z nieba, przyjdzie on przeciwko wierzącym na ziemi – konkretnie
„dziecku”, które ma zostać pochwycone – tym, którzy zostaną „porwani do Boga i do Jego tronu " w niebie. Izrael, reprezentowany przez
„kobietę” z Księgi Objawienia 12, jest przedstawiony jako będący w „role”, który symbolicznie reprezentuje wojnę lub inwazję. Szatan,
reprezentowany przez „smoka”, stanie przed „niewiastą” Izraelem podczas jej „trudu”. W tym momencie jego celem nie jest zniszczenie
kobiety/Izraela, ale pożeranie „dziecka” po jego „urodzeniu”.

11. Jedna trzecia anielskich sił szatana – obecnie obecnych na ziemi – bez wątpienia pomoże mu w próbach zapobieżenia
przekazaniu ewangelii 144K Izraela, zapieczętowaniu nowych wierzących i uniesieniu dziecka/wierzących do nieba .
12. Dziecko – wierzący – narodzi się – przemienione w ich uwielbione ciała – zanim zostanie porwane do Bożej obecności. Gdy
znajdą się w niebiańskiej sali tronowej, są przedstawieni jako 24 Starszych — starsi, kapłani i królowie. Jako członkowie
niebiańskiego kapłaństwa mają upoważnienie do wstawiania się przed tronem Boga za nowych wierzących na ziemi. Kiedy
starsi są w niebie i modlą się przed ołtarzem, Chrystus może w tym czasie opuścić ołtarz wstawiennictwa, aby zabrać zwój od
Swojego Ojca i po tym zacząć wymierzać Boży wyrok na Jego wrogów.
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13. Niedługo po tym, jak dziecko znajdzie się w niebie (obecnie reprezentowane przez Starszych), Duch Święty zostanie zesłany na całą ziemię.
Spowoduje to duchowe przebudzenie, po którym nastąpi trzęsienie ziemi, pierwsze 4 wydarzenia Pieczęci i pierwsze 4 Trąby. Piąta Trąba
zabrzmi 19 listopada 2021 r., otwierając Otchłań/Otchłań, uwalniając upadłych aniołów (Obserwatorów) i ich króla, Apollyona, do inwazji na
ziemię.

14. Te anioły są przedstawione jako armia szarańczy, która ma żądło skorpionów. Mogą torturować każdego, kto nie ma pieczęci
Bożej – każdego, kto nie jest wierzącym napełnionym Duchem Świętym. Tortury będą nie do zniesienia, a ludzie będą…
chcą umrzeć, ale śmierć im umknie. Chrystus, który dzierży klucze do śmierci i Hadesu, nie pozwoli tym, którzy są użądleni
umrzeć. Posmakują bólu i beznadziei, które spotkają każdego, kto przyjmie znak. Przyjęcie znaku będzie skutkować wieczną
karą w Jeziorze Ognia. Dla wielu tortura, której będą poddawani w ciągu pięciu miesięcy, przyniesie zbawienie i oni również
zostaną zapieczętowani w Duchu Świętym.

15. Każdy, kto zostanie użądlony, będzie miał możliwość przyjęcia Chrystusa i zapieczętowania Duchem. Jeśli zwrócą się z wiarą do Chrystusa,
zostaną uzdrowieni. (Opowieść o „ognistych wężach” w Księdze Liczb jest rodzajem „żądła buntu”, a patrzenie na miedzianego węża na słupie
jest rodzajem duchowego uzdrowienia, które przyjdzie do tych, którzy spoglądają na Chrystus, który został za nich ukrzyżowany).

16. Zamiast żądła będącego narzędziem Szatana, Bożym planem jest przekształcenie żądła armii szarańczy w narzędzie, dzięki
któremu zbawienie przyjdzie do milionów ludzi. Spowoduje to kolejną falę przebudzenia na ziemi.

17. Szatan użyje wtedy swojego agenta, Nierządnicy/NWO – w tym fałszywego chrześcijaństwa – do prześladowania wierzących. Działa w
połączeniu ze Szkarłatną Bestią (7. Król) i mieszkańcami ziemi (ludźmi, których serca i uczucia są skupione na rzeczach tego świata)
— miliony wierzących zostaną uwięzione i zamęczone za swoje świadectwo w 10-dniowej „orgii” rozlewu krwi.
18. Podczas gdy wierzący są prześladowani na ziemi, Michał i jego aniołowie będą walczyć z Szatanem i jego aniołami w niebie. Po upływie 10 dni
zakończy się zarówno wojna w niebie, jak i dziesięciodniowe prześladowania na ziemi. Szatan zostanie zrzucony na ziemię, a męczennicy
będą obecni w niebie w swoich uwielbionych, zmartwychwstałych ciałach. Wojna w niebie i prześladowania wierzących mogą zakończyć się na
pierwocinach.

19. Przed upływem 10 dni Szkarłatna Bestia (7. Król) dokona zamachu na Dwoje Świadków. Ta próba się nie powiedzie, a Dwóch
Świadków zabije Bestię. Odbędzie się to w Paschę.
20. Bestia zmartwychwstanie dwa dni później w First Fruits. Apollyon, król aniołów Otchłani, uwolniony przez Piątą Trąbę, zamieszka
wewnątrz wskrzeszonej Bestii, zmieniając go w „Bestię, która wznosi się z otchłani”… ósmego króla. To zmartwychwstałe
„nasienie węża” znane jest również jako: „Bestia z morza”, „ósmy król”, „człowiek grzechu” i „antychryst”. Otrzyma moc smoka,
tron i bardzo wielki autorytet. (W tym momencie wszyscy zamęczeni przez Nierządnicę będą w niebie w swoich
zmartwychwstałych ciałach. 144K Izraela będzie w niebie, po pochwyceniu pierwszych owoców, 2021. Te dwie grupy „kapłanów”
dołączą do 24 Starszych już obecny w niebie.)
21. Święto pierwszych owoców w 2022 roku zakończy 1260-dniową służbę Dwóch Świadków. Nie będą już niezwyciężeni Nowo
wskrzeszona i obdarzona satanizmem Bestia zabije Dwóch Świadków w jednym ze swoich pierwszych czynów. Ciała Dwóch Świadków
będą leżeć niepogrzebane na ulicach Jerozolimy przez 3,5 dnia.
22. Wraz ze śmiercią Dwóch Świadków mieszkańcy ziemi będą mieli powód do świętowania i pozdrawiania wskrzeszonej Bestii jako ich
króla i mesjasza. Będą także bluźnić uwielbionym świętym obecnym w niebie.
23. Trzy i pół dnia później Dwóch Świadków zmartwychwstanie i zostanie wezwanych do nieba. Zbiegnie się to z „ohydą
spustoszenia”: „człowiek grzechu” zasiada w świątyni Boga, oświadczając, że sam jest Bogiem. W tym samym
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Kiedy wstąpią Dwoje Świadków, wielkie trzęsienie ziemi rozerwie Górę Oliwną. Sam Chrystus pojawi się w obłoku chwały i
poprowadzi resztkę Izraela na pustynię, jak „błyskawica przebłyskuje z jednego krańca nieba na drugi”. Armia Szatana podąży
za resztkami, próbując zapobiec ich ucieczce. Gdy armia ściga resztki przez nowo utworzoną dolinę na Górze Oliwnej, góra
ponownie się zamknie, „połykając” armię smoka.
24. W międzyczasie Bestia (i 10 Królów, którzy oddali mu swoją moc), zniszczą Nierządnicę - obecny system panujący na świecie
(znany również jako NWO). Osiągną to w ciągu jednej godziny w ciągu jednego dnia, z ogień, dym i siarka. Każda osoba
związana z Nierządnicą umrze, nawet wierzący, którzy przyjęli w niej „schronienie”. Jedna trzecia ziemi zginie w sądzie
nierządnicy.
25. Po zniszczeniu Nierządnicy/Tajemniczego Babilonu/NWO (przy szóstej trąbie), Bóg wyda ostatnie ostrzeżenie tym na ziemi,
zanim oficjalnie rozpocznie się panowanie Bestii. Trzech aniołów „ewangelii” będzie błagać ludzi o oddawanie czci Bogu,
Stwórcy; poinformują świat, że Babilon… Nierządnica… „upadł”; i powiedz ludziom, aby nie przyjmowali znaku Bestii.
26. Każdy, kto przyjmie znak lub odda cześć Bestii lub jej wizerunkowi, zostanie wrzucony do Jeziora Ognia, aby cierpieć w
obecności Boga i Świętych Aniołów na wieki wieków.
27. W przeciwieństwie do męczenników Nierządnicy — którzy zmartwychwstali tak, jak byli męczennikami — każdy wierzący, który umiera od
tego momentu, musi czekać na powrót Chrystusa, aby zmartwychwstać. Ci, którzy nie zostali zabici przez Bestię podczas jego panowania,
muszą pozostać wierni Panu, który powróci po nich w zachwyceniu, zanim gniew Boży zostanie wylany na Bestię i królestwo Bestii.

28. Bestia, Fałszywy Prorok i Smok ustanowią swoją wersję Tysiąclecia w ciągu najbliższych 42 miesięcy, mieszkając w „pokoju i
bezpieczeństwie”, bez sprzeciwu ze strony Boga ani żadnego z ludu Bożego, który może nadal żyć na ziemi .

29. W nieznanym dniu nieliczni wierzący pozostający na ziemi zostaną zabrani do nieba przez Pana, który przyjdzie po nich na
obłoku. Kiedy ci wierzący znajdą się bezpiecznie w niebie, gniew Boży zacznie spadać na ziemię. Królowie ziemi zostaną
zwabieni do Armagedonu na wojnę z Chrystusem. Zostaną pokonani, a Bestia i Fałszywy Prorok zostaną wrzuceni żywcem do
Jeziora Ognia. Szatan zostanie związany i wrzucony do Otchłani na tysiąc lat.
30. Reszta Izraela powróci do Jerozolimy, a męczennicy Bestii zostaną wskrzeszeni, aby dołączyć do swoich braci w niebie.
31. Chrystus ustanowi na ziemi swoje tysiącletnie królestwo. Wierzący będą żyć w Nowym Jeruzalem w niebie, służąc Bogu jako kapłani w Jego
świątyni i asystując Chrystusowi w Jego ziemskich rządach.

32. Pod koniec tysiąca lat Szatan zostanie uwolniony z otchłani i zgromadzi do siebie dużą grupę niezadowolonych ludzi, tworząc
kolejny bunt przeciwko rządom Boga. Ten bunt zostanie zmiażdżony, a szatan zostanie wrzucony do Jeziora Ognia.
33. Wszyscy pozostali umarli zostaną wskrzeszeni na sądzie przed Wielkim Białym Tronem. Sprawiedliwi, których imiona są zapisane w
Księdze Życia, będą dalej żyć na Nowej Ziemi. Bezbożni zostaną wrzuceni do Jeziora Ognia razem z Szatanem.
34. Nowe Jeruzalem przyjdzie na ziemię i Bóg zamieszka z człowiekiem na zawsze.
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Oś czasu dla Dwóch Świadków, „144K Izraela” i odbudowanej świątyni
„Wielki znak” ohydy spustoszenia, 2017-2022
ja———————— 5 miesięcy, (150 dni)-Armia „Szarańczy”————— l
„Szeol” jest zamknięty dla tych, którzy są użądleni.
(Chrystus ma klucze do Śmierci i Hadesu.)

l—————————-—————————-—'ministerstwo 144K' ——————————————-—I
Początek 11.11.18 ———-————-————————————————————— 1260 dni posługi 2 Świadków -———-—————————-—l mieszkańcy ziemi-I
świętować
„Tajemniczy Babilon”

Nierządnica i mieszkańcy ziemi

zniszczone przez Bestię i 10 Królów

prześladować wierzących. (5. Pieczęć)
Rozpocznij wojnę w niebie.

Skończ z prześladowaniami. Trzęsienie ziemi w Jerozolimie
Zakończ wojnę w niebie,

Pieczęcie ———Wojna

144K zapieczętowane

jedna trąbka 1-4 5 trąbka

w Duchu Świętym

wielkie trzęsienie ziemi

Poprzez

pięć ———————————

szatan wygnał!

4/10/22

9.07.22 9.22-23/21 9.09.21 11.19.21 12.12.21 4.08.22 16.04.22 4.18.22 4.22.22
2 Świadków „Mały Zwój”
Powstaje 1. Rapture Apollyon Świątynia poświęcona Bestii zabita
pojawiają się publicznie na
Wylanie
„Armia Szarańczy”
początku 2 Świadków.
Duch Święty
Rozpocznij 5 miesięcy
10 dni Rozpoczęcia odbudowy na wszystkich wierzących
tortura tych
skrucha
Przybytek
bez pieczęci;
ubrany w
Dawida.
kończy się na 1 owocach.
zgrzebnica.

Gog/Magog
inwazja na Izrael?

i wznieść się

"Niedziela Palmowa"

6 trąbka

____l____^^^^^^^_____l____________l____________l______l____________l_____^^^^^_________l______10 dni _______l______________l____3,5 dnia____l__________>
FoT
FoT
Namioty ósmego dnia
Otwarcie szybu
Chanuka
Prześladowanie
Pascha
23.09.17
Wielki znak

Pierwsze owoce

AoD

Bestia powstaje Smok ściga
(przez 2 Świadków?) Zabija bestie „kobieta”, która
2 Świadków
Ucieka na pustynię.
Drugie Pochwycenie Rozpocznij panowanie Bestii
Bestia przybywa

z 144 tys.

jako 7. król

Zaćmienie Księżyca widoczne w Izraelu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — - 150 dni—————————————

ODRODZENIE
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7000 osób umiera
2 Świadkowie wskrzeszają

Rozpocznij prześladowania
wierzących przez Bestię

Wyjaśnienie osi czasu dla Świadków, 144K i Świątyni
1. Kiedy nastąpi (pierwsze) pochwycenie dzisiejszych „pierworodnych” wierzących – „dziecka”/24 Starszych – „pałeczka” zostanie przekazana
nowym wierzącym na ziemi, których zadaniem będzie dzielcie się Ewangelią. 144 000, symboliczne 12 000 z każdego z 12 plemion Izraela,
które mają zostać „opieczętowane” podczas Święta Namiotów, otrzymają zadanie dzielenia się dobrą nowiną o zbawieniu. Nowi nawróceni z
pogan przyłączą się do nich i zostaną napełnieni Duchem ósmego dnia Namiotów. Dwóch Świadków złoży również dokładne „świadectwo”
Zbawicielowi.

2. 144 000 (144K) Izraela to specjalna grupa wierzących. Są oni wymienieni z imienia w 7 i 14 rozdziale Księgi Objawienia. Będą oni
pierwszą grupą ludzi, którzy uwierzą w Chrystusa po pochwyceniu „dziecka”. Nazywane są „pierwszymi owocami dla Boga i dla
Baranka”. Oznacza to, że będą mieli specjalny status podobny do 12 uczniów. Obie grupy (12 uczniów/apostołów i 144K)
„podążają” za Panem. Obaj są pierwszymi z Izraela, którzy przyszli do Chrystusa w dwóch różnych dyspensacjach.
3. 144K zostanie „zapieczętowany” przez Pana, który pojawia się jako Anioł Pański w Objawieniu 7, a także przez nowo uwielbionych
wierzących, teraz reprezentowanych przez „gwiazdy” w dłoni Jezusa w Objawieniu 1. Uwielbieni wierzący pomoże Chrystusowi w
pieczętowaniu nowych nawróconych, a także przekaże przesłania zawarte w listach do 7 kościołów nowym wierzącym hebrajskim.
Pieczęć jest darem Ducha Świętego, którego obecność w życiu chrześcijanina gwarantuje im miejsce w niebie i władzę nad wrogiem.
4. Powiedziano nam, że 144K są „odkupieni” z ziemi, co nawiązuje do starotestamentowego wymogu wykupienia odkupienia
pierworodnego mężczyzny, który miał być poświęcony Bogu ósmego dnia.
5. „Pierworodnemu” synowi obiecano „podwójną część” dziedzictwa (prawo pierworodztwa), pod warunkiem, że nie zdyskwalifikował się przez
niemoralność (jak zrobił Ruben, najstarszy syn Jakuba) lub przez odrzucenie go (jak zrobił to Ezaw, który sprzedał swoje pierworodztwo swojemu
bratu Jakubowi). „Podwójna porcja” w czasach ostatecznych oznacza „podwójne napełnienie” Duchem Świętym, które będzie miało miejsce podczas
Święta Namiotów (pierwszego i ósmego dnia) oraz pozycję wyższości w królestwie Bożym, podobnie jak 12 apostołów. Jeśli pozostaną wierni, będą
rządzić i królować z Chrystusem podczas Tysiąclecia.

6. Pieczęć na czołach tych 144 000 „sług Bożych” została zastąpiona „napisem” na ich czołach po przybyciu do nieba w Objawieniu
14. Oznacza to, że obietnica życia wiecznego — obietnica, którą pieczęć Ducha gwarantowane — zostało spełnione.

7. Wierzący z kościoła w Filadelfii („Braterska Miłość”) mają ten sam napis na swoich czołach. Ponadto mówi się im, że Żydzi, którzy
ich bluźnią, ostatecznie się im pokłonią. Wydaje się to wskazywać, że list do kościoła w Filadelfii (wraz ze wszystkimi 7 listami do
7 kościołów) został napisany specjalnie do 144 tysięcy pierworodnych kandydatów. Mówi się im, że będą trzymani od „godziny
próby”. („Godzina próby” odnosi się do godziny, w której nierządnica zostaje zniszczona szóstą trąbą/drugą biada). 18/22.
Zostaną uwielbieni 8 dni wcześniej, w „Niedzielę Palmową”… dzień, w którym Bestię powitano jako „króla”. (Listy do siedmiu
kościołów zostały napisane do 144K Izraela,
8. Ci z Izraela, którzy są powołani i wybrani, aby być częścią 144K, ale którzy przez duchową niemoralność zdyskwalifikowali się z
pierworodztwa, nie zostaną zabrani w pochwyce obiecanej 144K. Jednakże, jeśli pokutują i wytrwają w panowaniu Bestii, nie
przyjmując znaku, oddając cześć Bestii lub jej wizerunkowi, zostaną zabrani w „sekretnym uniesieniu”, które nastąpi tuż przed
Sądami Miski / Dniem Pan/gniew Boży. Mogą również odzyskać swój status pierworodnych, gdy zostaną ścięte przez Bestię.
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9. Wezwania w listach do kościołów są skierowane w szczególności do 144K, ale jest podanie za wszystkich powołanych do bycia
królami i kapłanami!
10. Dwóch Świadków identyfikuje się jako Mojżesz i Eliasz. Mają określoną długość służby, obejmującą dokładnie 1260 dni. W tym
czasie będą niezwyciężeni i będą mieli moc zniszczenia każdego, kto się im przeciwstawi. Najprawdopodobniej będą pełnić
zarówno publiczną, jak i prywatną służbę, podobnie jak Jan Chrzciciel, Eliasz i Jezus.
11. Podczas zmartwychwstania/„przemiany” wierzących Chrystus (Potężny Anioł z Objawienia 10) przekaże również „mały zwój”, dekret od
Boga, aby odbudować Jego świątynię w Jerozolimie. Jednym z aspektów służby Dwóch Świadków będzie odbudowa Świątyni, na wzór
„typu” Zerubbabela i Jozuego, arcykapłana z Zachariasza 4. Będą oni napotykać na sprzeciw wobec swoich wysiłków na rzecz
odbudowy świątyni, ale sprzeciw zostanie odparty, a świątynia zakończy Chanuka w 2021 roku. 144K będzie oddawać cześć w nowo
odbudowanej świątyni, która będzie naśladować wzór Przybytku Dawida, który jest obecną iteracją Niebiańskiej świątyni. Jedynym
dodatkiem do ziemskiej świątyni będzie ołtarz kadzenia, który nie został odnotowany jako obecny w przybytku Dawida.
12. Dwaj Świadkowie poprowadzą wielu Izraelitów w pokucie do Boga, używając pism Starego Testamentu i odbudowanej Świątyni jako
„przedmiotowej lekcji” Osoby i dzieła Chrystusa.

13. Dwaj Świadkowie muszą być obecni na ziemi w czasie zmartwychwstania/zmiany wierzących — coś, co mogło mieć miejsce
podczas dowolnego Święta Namiotów po 2018 roku — po Znaku Niewiasty w 2017 roku. Dwóch Świadków musi być na ziemi,
aby otrzymać mały zwój upoważniający ich do rozpoczęcia odbudowy Świątyni. Wygląda na to, że publiczna służba Dwóch
Świadków może się nie rozpocząć, dopóki nie otrzymają dekretu od Boga, kiedy to podejmą się budowy Świątyni/Przybytku
Dawida.
14. Widoczna, aktywna obecność Dwóch Świadków nie jest dla wierzących „znakiem”, że „koniec” jest bliski. Widoczna, publiczna posługa
Dwóch Świadków może nakładać się na świadectwo dzisiejszych wierzących: od Święta Trąb (9.08.21 do „ósmego dnia”, 29.09.21, kiedy
to wniebowzięcie „dziecko” będzie miało miejsce, a „pałeczka” służby zostanie przekazana 144K.)
15. Świątynia zostanie ukończona do Chanuki 1 grudnia 2021 roku, 70 dni po dostarczeniu dekretu/małego zwoju w 1 dniu Święta
Namiotów.
16. Niechęć do Dwóch Świadków ze strony mieszkańców ziemi będzie widoczna po uniesieniu, a także podczas budowy Przybytku
Dawida/Świątyni. Żydzi w Izraelu mogą nie zaakceptować Świątyni zbudowanej przez Dwóch Świadków, chociaż antychryst/
Bestia rozpozna ją jako świątynię Bożą, profanując ją, gdy stanie w Miejscu Świętym.
17. Szkarłatna Bestia — siódmy król — wystąpi przeciwko Dwóm Świadkom, którzy najprawdopodobniej przystąpią do zabijania
bestia na Paschę. Szkarłatna Bestia zostanie zabita w osobistym konflikcie między nim a Dwoma Świadkami i umrze w Paschę,
naśladując śmierć Chrystusa w Paschę.
18. Dwa dni później Bestia zmartwychwstanie w osobę, którą znamy jako Antychrysta lub „Bestię z Morza/Bestii bez dna”. Naśladuje
zmartwychwstanie Chrystusa w święto pierwocin. Nowo wskrzeszony „ósmy król” będzie gospodarzem dla Apollyona, „nasienia
węża”, który otrzyma moc od swojego „ojca”, szatana, który został zrzucony na ziemię z nieba przy pierwszych owocach oddaj
swoją „moc, tron i wielką władzę” swojemu „synowi”, Bestii z Morza.
19. Jednym z pierwszych czynów Bestii po wskrzeszeniu z martwych będzie zabicie Dwóch Świadków, co będzie miało miejsce również w
Pierwszych Owocach. 144K Izraela — pierwsze owoce Izraela — również tego dnia zostaną zabrane do nieba.

20. Ciała Dwóch Świadków będą leżeć na ulicach Jerozolimy przez 3,5 dnia. Ludzie na ziemi, których dręczyły plagi Dwóch Świadków,
widząc także Bestię powstającą z martwych, pójdą za Bestią i będą świętować jej
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zwycięstwo nad ludem Bożym i Dwoma Świadkami. Na porządku dziennym będzie dawanie prezentów i ogólna wesołość. Zwiedzieni
mieszkańcy ziemi będą również oddawać cześć Bestii i Szatanowi oraz bluźnić wierzącym w niebie.
21. Dwaj Świadkowie zmartwychwstaną i wstąpią do nieba 3,5 dnia po swojej śmierci, tego samego dnia, w którym Bestia zbezcześci
odbudowaną Świątynię Szóstą Trąbą/2 Biada.
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Wojny)"
2017-2022 (Pierwsze porwanie w 2021)

l-mieszkańcy ziemi-l
świętować

„Tajemniczy Babilon”
zniszczone przez Bestię i 10 Królów

Nierządnica i mieszkańcy ziemi
prześladować wierzących. (5. Pieczęć)

1/3 ludności Ziemi zabita

Rozpocznij wojnę w niebie.(6)

Skończ z prześladowaniami.

Trzęsienie ziemi w Jerozolimie

Zakończ wojnę w niebie 7000 osób umiera
Pieczęcie ———- ——————144K zapieczętowane

nieznany

Wojna

w Duchu Świętym

jedna trąbka 1-4 5 trąbka

Poprzez

pięć ————————————-Szatan wygnał

____l____^^^^^^^_____l____________l____________l______l____________l______^^^^^_________l______10 dni _______l_______________l____3,5 dni____l__________>
FoT
FoT
Tabernakulum 8 dzień
Otwarcie szybu
Chanuka
Prześladowanie (4)
Pascha
23.09.17
Wielki znak

6 trąbka

4/10/22

Wielkie trzęsienie ziemi

2 Świadkowie wskrzeszają

i wznieść się

"Niedziela Palmowa"

Pierwsze owoce

AoD

9/8/22 9/22-23/21 9/29/21 11/19/21 12/1/21 4/08/22 4/16/22 4/18/22 4/22-23/22
2 Świadków „Mały Zwój” (3 Pierwsze Wniebowzięcie Apollyon wznosi się Świątynia poświęcona Bestii zabita
Bestia powstaje Smok ściga
pojawiać się publicznie dane Wylaniu
„Armia Szarańczy”
(przez 2 Świadków?) Zabija bestie
„kobieta”
na początku 2 Świadków.(1) Duch Święty
Rozpocznij 5 miesięcy
2 Świadków
Ucieka na pustynię
10 dni Rozpoczęcia odbudowy na wszystkich wierzących
tortura tych
(2) Wniebowzięcie Rozpocznij panowanie Bestii
pokuta Przybytek!
bez pieczęci;
Bestia przybywa
z 144 tys.
Rozpocznij prześladowanie
ubrany w Dawida.
kończy się na 1 owocach. wierzący przez Bestię
jako 7. król
zgrzebnica.

Koniec wojny?

Zaćmienie Księżyca widoczne w Izraelu.

Gog/Magog (5)
inwazja na Izrael? (7)

Gloryfikacja 144K
Zmartwychwstanie męczenników piątej pieczęci w niebie

Rozpocznij 7 miesięcy oczyszczania ziemi (3)………………………………………………………………..………………………………………… Zakończ 7 miesięcy oczyszczania
Ziemia.

1. Objawienie 11:3, 4; Zachariasza 4:3
2. Ezechiela 39:11-16

3. Objawienie 10:8 do 11:2
4. Objawienie 2:10
5. Ezechiel 38
6. Objawienie 12:7,8
7. Objawienie 12:1-5
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Wojny)"
2022-2025 i później

l————Bestia toczy wojnę ze świętymi———l
l - - - - - - - - - - - - - nieznany czas trwania- - - - - - - - l————nieznany czas trwania -——-—l

l——————————————————————-1335 dni————————————————————-l
l————————42 miesiące panowania Bestii—-1260 dni—————————————— l

Wielki Biały Tron

Osąd

Wieczność—————>

zmartwychwstanie męczenników, którzy

zostały ścięte przez Bestię l————1000 lat———-l
____l_____________________________________________ja_________GNIEW BOGA________ja_______________l_______Tysiąclecie_______l______________
Wstręt
Nieznany dzień
Dzień Pojednania
Chanuka
22.04-23/2022
Pochwycenie świętych „Nadchodzących”
10/2-3/25
16.12-17.25
Rozpoczyna się gniew Boga

- - - - - - 7 ocen misy - - -

Armagedon!

- - - - Uszczelki szóste i siódme - - - - - -

7 trąbka
Początek 1260 dni, gdy resztka Izraela jest na pustyni…………………………Koniec 1260 dni
Rozpocznij 1335 dni do 'błogosławionego dnia'………………………………………………………………………………………Koniec 1335 dni
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Szatan uwolnił;
II wojna Goga/Magoga
Szatan pokonany

„Nieświęty tydzień”
Wiosna 2022 (1. Wniebowzięcie w 2021)

l———————————————————10-dniowe prześladowanie (1 )–————————-————————l
wierzących przez Nierządnicę i „Szkarłatną Bestię”(2)

i „mieszkańcy ziemi”.

Wojna w niebie między Michałem a Szatanem

l—— -'przyjęcie mieszkańców ziemi (3)- -——l

ja——Szkarłatna Bestia nie żyje (4)—l—— - -2 Świadkowie nie żyją (5)——Ja

(7. król)

Bestia jest „wybrana”
Fałszywa „Niedziela Palmowa”

4/10/22
8 dzień
____l__________________________l___________________l_____________________________l_____________3,5 dnia_____________l___________
Rozpocznij 10 dni
Męczennicy dany
Pascha
Pierwsze owoce
4/8/22
zmartwychwstanie
4/15/22 4/18/22 4/22-23/22
Męczennicy pod
ciała
7. król zabity przez 2 Świadków(7); 7. Król wskrzesza
ołtarz.
144K uwielbiony
(śmierć „Szkarłatnej Bestii”) i jest teraz ósmym królem,
(Dzień 1)

Ohyda spustoszenia (11)

6 trąbka/2 biada

Ostateczne zmartwychwstanie męczenników.(9) AKA: „Bestia, która wstępuje Zmartwychwstanie 2 Świadków

Smok wyrzucony z nieba (10) z dołu bez dna” 2 Świadków wstępuje(12);

(Apollyon) AKA: „Bestia „kobieta” ucieka(13), trzęsienie ziemi.
from the Sea”(15), który zabija Begin 42 miesiące panowania

1. Objawienie 2:10

dwóch Świadków. Bestia, Fałszywy Prorok,

2. Objawienie 17

Pochwycenie 144K, (8)

3. Objawienie 11:9, 10
4. Objawienie 17:8-11

Wszyscy męczennicy w niebie

13. Objawienie 12:6, 13,14
14. Objawienie 18; 9:13-21; 17:15-17
6. Objawienie 11:7; 13:3 15. Objawienie 11:7; 13:1-3; 17:11
7. Objawienie 11:5
16. Objawienie 13:5
8. Objawienie 14:1-7; 3:10
9. Objawienie 6:11; 7:9, 10; 12:7-12
10. Objawienie 12:7-9
5. Objawienie 11:7

11. Mateusza 24:15-20

12. Objawienie 11:11-13
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10 królów i Smok(16); Nierządnica
zostaje zniszczona(14).

Pieczęcie, trąbki i misy
l mieszkańcy ziemi-l
świętować

„Tajemniczy Babilon”
zniszczone przez Bestię i 10 Królów

Mieszkańcy nierządnicy i ziemi
prześladują wierzących. (5. Pieczęć)

1/3 ludności Ziemi zabita

Rozpocznij wojnę w niebie.

Trzęsienie ziemi w Jerozolimie

Skończ z prześladowaniami.

Zakończ wojnę w niebie 7000 osób umiera
Uszczelki ———- ————- jedna
144K zapieczętowane

nieznany

Wojna

w Duchu Świętym

Poprzez

pięć —-—————-— Szatan wygnał

Trąbki 1-4 5-ta trąbka

i wznieść się

6 trąbka

4/10/22

Wielkie trzęsienie ziemi

____l____^^^^^^^_____l____________l____________l______l____________l_____^^^^^_________l______10 dni _______l_______3,5 dnia____l__________>
FoT
FoT
Namioty ósmego dnia
Otwarcie szybu
Chanuka
Prześladowanie (4)
Pascha
23.09.17
Wielki znak

2 Świadkowie wskrzeszają

"Niedziela Palmowa"

Pierwsze owoce

9/8/22 9/22-23/21 9/29/21 11/19/21 12/1/21 4/08/22 4/15/22 4/18/22
2 Świadków „Mały Zwój” (3 1. Rapture Apollyon powstaje w Świątyni Poświęcona Świątynia Bestia zabita Bestia powstaje Smok ściga
pojawiają się publicznie wydane na Wylanie „Armii Szarańczy” (przez 2 Świadków?) Bestia zabija „kobietę”
na początku 2 Świadków.(1) Duch Święty Rozpocznij 5 miesięcy 2 Świadków ees to the desert
10 dni Rozpoczęcia odbudowywania na wszystkich wierzących torturach tych (2.) Porwania Rozpoczęcie panowania Bestii
pokutujcie Przybytek bez pieczęci; z 144 tys. Rozpocznij prześladowanie
Bestia przybywa
ubrany w Dawida. kończy się na 1 owocach. wierzący przez Bestię
jako 7. król
zgrzebnica.

Koniec wojny?

Zaćmienie Księżyca widoczne w Izraelu.

Gog/Magog

inwazja na Izrael?

Rozpocznij 42 miesiące panowania Bestii- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
Nieznany dzień powrotu Pana
Początek
Dzień zaczyna się Chrystus
Tysiąclecie
____l____^^^^^^^^^^^^^^^______________l____________^^^^^^^^^^^^_______________l_____________ Plugastwo Trzecie Wniebowzięcie - - - 7 Mis
gniewu - - - —— Armagedon
Chanuka
22.04-23/22 16.12.-17.25
- - 6 i 7 pieczęć - 7 trąbka
Dzień Pojednania
10/2-3/25
l ————————————————————————1260 dni——————————————————ll
————— —————————————————————————1335 dni———————————————————— l
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AoD

22.04-23/22

Ukazanie się Chrystusa na ziemi w czasach ostatecznych
Chrystus będzie „eskortował” każdą grupę zachwyconych wierzących do nieba. Będzie też „eskortował” resztki Izraela

na pustynię i z powrotem 1260 dni później.
Chrystus ukazuje się jako Potężny Anioł,

Wskrzesza umarłych i zmiany
żywy (1) Chrystus jako
Anioł od Słońca, pieczętuje

ogłasza upadek Babilonu;(4)

144K Izraela (2)

Chrystus dzieli Górę Oliwną

144K zapieczętowane

WOJNA

w Duchu Świętym

Chwalebny Anioł/Chrystus

i prowadzi resztki

Trąbki 1-4 5-ta trąbka

6 trąbka

4/10/22

Wielkie trzęsienie ziemi

____l____^^^^^^^_____l____________l____________l______l____________l_____^^^^^_________l______10 dni _______l_______3,5 dnia____l__________>
FoT
FoT
Namioty ósmego dnia
Otwarcie szybu
Chanuka
Prześladowanie (4)
Pascha
23.09.17
Wielki znak

na pustynię. (5)

"Niedziela Palmowa"

Pierwsze owoce

9.08.22 9.22-29.21 9.30.21 11.11.21 12.12.21 4.08.22 4.15.22 4.18.22
2 świadków „Mały Zwój”(3
Pierwsze Pochwycenie Apollyon powstaje Świątynia oddana Bestia zabita Bestia powstaje Smok ściga
pojawiają się publicznie wydane na Wylanie „Armii Szarańczy” (przez 2 Świadków?) Bestia zabija „kobietę”
na początku 2 Świadków.(1) Duch Święty Rozpocznij 5 miesięcy 2 Świadków ees to the desert
10 dni rozpoczęcia odbudowywania na wszystkich wierzących torturach tych
pokutujcie Przybytek bez pieczęci; z 144 tys. Rozpocznij prześladowanie
Bestia przybywa
ubrany w Dawida. kończy się na 1 owocach. wierzący przez Bestię
jako 7. król
zgrzebnica.

Koniec wojny?

AoD

22.04-23/22

Drugie Pochwycenie

Rozpocznij panowanie Bestii

gloryfikacja 0f 144K

Zaćmienie Księżyca widoczne w Izraelu.

zmartwychwstanie męczenników

Rozpocznij 42 miesiące panowania Bestii- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
Taki jak „Syn Człowieczy” „zbiera”
wierzących (6)

(?)

Powrót
Chrystus (7)

____l____^^^^^^^^^^^^^^^______________l____________^^^^^^^^^^^_______________l_____l____________________
AoD
Trzecie Wniebowzięcie - - - - 7 Mis gniewu - - - - Armagedon
22.04-23/2022

(?)

l ————————————————————————1260 dni————————————————— l

2. Objawienie 7:2; Łukasza 1:78; Malachiasza 4:2; Izajasza 60:1

3. Objawienie 1:12-16; Daniela 7:13; 10:5; Ezechiela 1:26; 43:2; Izajasza 22:20-24
4. Objawienie 18:1; Ezechiela 43; Zachariasza 14:4,5; Micheasza 2:12, 13; Izajasza 63:2-6; Psalm 23

5. Objawienie 12:16, Zachariasza 14:4,5

6. Objawienie 14:14-16; 1 Tesaloniczan 4:16-17
7. Objawienie 19:11-16; 1:7; 2 Tesaloniczan 1:7-10
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Chanuka

Dzień Pojednania 16.12-17.2025
10/2-3/2025

l————————————————————————————— 1335 dni————————————————— ———Ja
1. Objawienie 10:1-3

Początek
Millennium - - - - - - - - - >

Osie czasu Daniela
Doktryna uniesienia przed uciskiem opiera się na wierze w siedmioletni „ucisk”; czas, kiedy gniew Boży zostanie wylany na
niewierzący świat poprzez różne „sądy” Pieczęci, Trąb i Czaszy, o których czytamy w Objawieniu. Zgodnie z tą teorią, wierzący
Kościół – nie będąc przeznaczonym na gniew, który trwał przez 7 lat – zostanie pochwycony do nieba przed rozpoczęciem
siedmioletniego „ucisku”. W rzeczywistości każda eschatologia, która ma słowo „ucisk” jako część „tytułu” – czy to przed uciskiem, w
połowie ucisku, czy po ucisku – ma niewypowiedzianą wiarę w siedmioletni „ucisk”. Odnośnik do pism świętych użyty do poparcia
tego pomysłu znajduje się w Księdze Daniela 9:27.
27 I potwierdzi przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale w połowie tygodnia położy kres ofierze i ofierze. A na
skrzydło świątyni przyjdzie ohyda, która powoduje spustoszenie, dopóki nie zostanie wylana na niego dekret zguba”.
Księga Daniela 9:27 (Biblia do studium berejskiego)
Doktryna pochwycenia sprzed ucisku mówi, że antychryst zawrze przymierze pokoju z Izraelem na 7 lat („tydzień” lat), a następnie
złamie je w połowie po upływie 3,5 roku. Pojawi się wtedy w świątyni Boga, twierdząc, że jest Bogiem i zacznie prześladować Żydów
i „świętych ucisku” przez 42 miesiące, aż Pan powróci na Górę Oliwną w bitwie Armagedon. O ile mi wiadomo, Daniel 9:27 jest
jedynym fragmentem używanym na poparcie idei siedmioletniego „ucisku”, czasu, który niektórzy nazywają również „czasem ucisku
Jakuba”.
Jednak po bliższym zbadaniu fragment z Daniela 9 nie mówi nic o ucisku, gniewie, czaszach czy pieczęciach. Jedyną część tego
fragmentu, która dotyczy czasów ostatecznych, można znaleźć w drugim zdaniu wersetu 27.: „I na skrzydle świątyni przyjdzie
ohyda, która powoduje spustoszenie, aż wyleje się na niego zapowiedziane zniszczenie”.

Historycznie Bibliści w przeszłości interpretowali „ten”, który „potwierdza przymierze”, jako Chrystus przy Jego pierwszym przyjściu
— nie antychryst w dniach ostatecznych — jak nauczają ci, którzy trzymają się uniesienia przed uciskiem. Jezus miał 3,5-letnią
służbę, która rozpoczęła się podczas jesiennych świąt Izraela i zakończyła się w Paschę, „w środku tygodnia”, 3,5 roku później. Jego
śmierć na krzyżu położyła kres potrzebie ofiar i ofiar. Z Bożej perspektywy krew Chrystusa położyła kres potrzebie przelania krwi
zwierząt w celu zadośćuczynienia za grzechy. Zasłona w świątyni została rozdarta na dwoje i, praktycznie rzecz biorąc, mojżeszowy
system ofiarny nagle się zatrzymał – z Bożej perspektywy. Minęło kolejne 30 lat, zanim świątynia zostałaby zniszczona. Ponieważ
Żydzi z czasów Jezusa odrzucili Go jako swojego mesjasza, 70. tydzień został wstrzymany, w połowie tygodnia, aż do czasu końca.
Zegar ponownie zacznie działać w dniu, w którym antychryst stanie w świątyni, twierdząc, że jest Bogiem. Będzie to sygnał dla
Żydów, że ich dni są policzone — dosłownie! — i że rozpoczęła się ostatnia połowa 70. tygodnia Daniela.
Proroctwa z Księgi Daniela, zwłaszcza proroctwa z Daniela 9:24-27a, odnoszą się do Żydzi i pierwsze przyjście Chrystusa. Proroctwa
w Księdze Objawienia dotyczą:Chrześcijanie. Istnieją dwie różne „linii czasu”, które biegną jednocześnie – jedna dla Żydów i jedna
dla wierzących – i obie linie czasu „spotykają się” w czasie ohydy spustoszenia w dniach ostatnich. Księga Daniela 9:24-27 daje nam
duży obraz Bożego planu odkupienia, który dotyczy Żydów i Jerozolimy oraz „pomazańca”,
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Jezus, Mesjasz. Większość 12 rozdziału Księgi Daniela wyjaśnia bardziej szczegółowo okoliczności związane z Bożym planem wobec
Żydów w drugiej połowie 70. tygodnia. Pojawi się Michael i nadejdzie czas kłopotów dla Izraela, niepodobny do niczego, co widzieli
lub znali w przeszłości. Kiedy prorok Daniel chce wiedzieć, jak długo potrwają te kłopoty, powiedziano mu, że będą to „czas, czasy” i
pół czasu, czyli 3,5 roku. Danielowi kazano zapieczętować księgę do czasu końca.
W wersetach 11 i 12 Księgi Daniela 12 mamy więcej dni liczących 1290 dni i 1335 dni.
11 „I od tego czasu” że codzienna ofiara jest zabrana, a ohyda spustoszenia ustanowiona, będzie tysiąc dwieście
dziewięćdziesiąt dni. 12 Błogosławiony, który czeka i dochodzi do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. Daniela 12:11, 12
(Nowy król Jakub)
Wiele osób, jeśli nie większość, uważa, że liczba 1290 i 1335 dni odnosi się do czasu końca. Jestem przekonany, że rozwijają
proroctwa dotyczące 70. tygodnia Daniela i pierwszego przyjścia Mesjasza. Żydzi z pierwszego wieku wiedzieliby, kiedy spodziewać
się swojego Mesjasza — mając zapewnione dni, które mogli liczyć — od przybycia poprzednika Mesjasza, Jana Chrzciciela na
pustynię, do ukrzyżowania Chrystusa; i od chrztu Jana w Święto Trąb do chrztu Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, 1335 dni
później.
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Księga Daniela 9:27 (Biblia do studium berejskiego)

27 I potwierdzi przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale w połowie tygodnia położy kres ofierze i ofierze. A na skrzydło
świątyni przyjdzie ohyda, która powoduje spustoszenie, dopóki nie zostanie wylana na niego dekret zguba”.

Liczy się dzień od Daniela 9:27
Pierwsza połowa „70. tygodnia”

l————— 3,5 roku posługi 'Namaszczonego'——————- ja————(oczekiwanie na spełnienie przed drugim przyjściem) ———l

_________l_________________________________________________________l______________________________________________________l__________
Chrystus „potwierdza”
Ukrzyżowanie Chrystusa
przymierze” na 3,5 roku
sprawia, że „ofiara i ofiara
ustaje” w „środku” 70. tygodnia.
„Zegar” Izraela zostaje wstrzymany.

Między pierwszą połową 70. tygodnia Daniela a ostatnią połową upłynęło około 2000 lat.

Liczy się dzień od Daniela 9:27
Ostatnia połowa „70. tygodnia”

l ——————-wypełniony podczas 3,5-letniej służby Chrystusa ———-ja——————— 3,5 roku ————————-l

_____l___________________________________________________l_________________________________________l___________________________
„Ten, który sprawia, że
„Dekret wylał koniec
Opuszczony” na skrzydle Świątyni

„Zegar” wznawia.

Dni Święta od: torahcalendar.com

Dzień liczy się od: dataiczas.com
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na spustoszeniu” (antychryst)
(2. przyjście Chrystusa)

Szczegóły pierwszej połowy 70. tygodnia
z Daniela 12:11,12 (1)

Daniel 12:11, 12 (New King James) 11 „I od czasu że codzienny poświęcić się zostaje zabrany, a ohyda spustoszenia ustanowiona,
będzie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Błogosławiony, który czeka i dochodzi do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

l——-———————————————1290 dni ————————————————— l

9.11.30

l—-50 dni——l

l—————————————————— 1335 dni —————————————————— l
17.09.30

27.09.30

24.03.34

____l_______l__l___________________________l_____________l_____________l_____________
Jan zaczyna
Dzień Jana
Jan chrzci Jezusa.
kaznodziejstwo
manifestacja Dzień Przebłagania (4)
w dziczy
Izrael (3)
Koniec ery OT (2)
„Jom Teruah”

Ukrzyżowanie

Pascha
Obrzydliwość
spustoszenia (4)

26.03.34

Pierwsze owoce

14.05.34

Jezus chrzci wierzących
w Duchu Świętym
Zielone Świątki

1. Mesjańskie Oczekiwanie był na wysokim poziomie w czasie, gdy Jan głosił swoje orędzie Izraelowi: „Lud czekał z wyczekiwaniem i wszyscy zastanawiali się w
swoich sercach, czy Jan może być Chrystusem”. Łukasza 1:6

2. Przybycie Jana Chrzciciela zapoczątkowało koniec „dyspensacji” mojżeszowej. Przesłanie Jana było takie, że królestwo Boże jest na wyciągnięcie
ręki. Mateusza 3:1,2 „W owych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustkowiu Judei i mówiąc: „Pokutujcie, boKrólestwo niebieskie znajduje
się w pobliżu." „Wiek królestwa” miał się rozpocząć i nadszedł jego zwiastun. Marka 1:3 „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki jego”.
3. „Jan odpowiedział im wszystkim: „Ja was chrzczę wodą, ale przyjdę potężniejszy ode mnie, którego pasów sandałów nie jestem godzien
rozwiązać. On was chrzci Duchem Świętym i ogniem”. Łukasza 3:16 Chrzest Jana w wodzie rozpoczął odliczanie 1335 dni, które zakończyły się
chrztem wierzących w Duchu Świętym przez Jezusa w dniu Pięćdziesiątnicy. Mateusza 3:11 „Chrzczę was wodą ku pokucie, ale po mnie przyjdzie
Mocniejszy ode mnie, którego sandałów nie jestem godzien nosić. On was chrzci Duchem Świętym i ogniem”.
4. Chrzest Chrystusa mógł mieć miejsce w Dniu Pojednania. Chrystus utożsamił się z grzesznym człowiekiem przez chrzest w Jordanie (co oznacza
„zejście”). Chrystus „umarł” dla własnego życia, aby mógł stać się jednym z nas. Tego samego dnia w świątyni arcykapłan składał raz w roku ofiary
za grzechy narodu i wnosił zadość czyniącą krew do Miejsca Najświętszego. Tylko w tym szczególnym dniu śmiertelny człowiek – arcykapłan –
mógł stanąć w samej obecności Boga, jak niebo i ziemia połączone razem w Miejscu Świętych. Kiedy Jezus został ochrzczony, niebiosa otworzyły
się i Duch zstąpił na Jezusa jak gołębica, a głos Boga oznajmił: „To jest mój Syn umiłowany”. Niebo połączyło się z ziemią w Jorden i spotkało się w
Osobie Chrystusa, który był Świętym Świętych w ludzkiej postaci. Również tego dnia wybrano 2 kozy: jeden zostałby zabity, a na jego głowie
położono grzechy narodu, a następnie zostałby wyprowadzony na pustynię. Jezus „umarł” za własne życie w wodach chrztu i w ten sposób
przedstawiał zabitego kozła. Po chrzcie Jezusa Duch wyprowadził Go na pustynię, aby był kuszony przez
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diabeł; i tak jak kozioł ofiarny został sprowadzony na pustynię ręką człowieka „w gotowości”, tak Duch został wyprowadzony przez Ducha na pustynię.
Wydarzenia związane z chrztem Jezusa częściowo wypełniają symbolikę Dnia Pojednania. Jest jeszcze więcej symboliki związanej z Drugim Przyjściem
Chrystusa, które musi się jeszcze wypełnić w przyszłym Dniu Pojednania.

5. Od dnia, w którym Jan rozpoczął swoją publiczną służbę na pustyni, aż do dnia, w którym powstała „ohyda spustoszenia”, upłynęło 1290 dni.
„Ohyda” to wszystko, co plugawe, plugawe, obrzydliwe, przeklęte lub odrażające. „Pustkowie” to angielskie tłumaczenie hebrajskiego słowa
oznaczającego „być zdumiony” lub „zdumiony”. Jezus stał się przeklęty, brudny, podły i odrażający ze względu na nas. Ludzie, którzy byli
świadkami Jego ukrzyżowania, byli przerażeni i zdumieni, jak prorokował Izajasz: „Tak samo wielu byłozbulwersowany (osamotniony, zdumiony)
na Niego – Jego wygląd był zniekształcony bardziej niż jakikolwiek człowiek, a Jego postać była zniekształcona ponad ludzkie podobieństwo –”
Izajasz 52:14. Chociaż był bezgrzesznym Barankiem Bożym, stał się dla nas grzechem, przeklęty przez Boga i odrzucony przez ludzi. „Przeklęty
każdy, kto wisi na drzewie…” (Zob. Powtórzonego Prawa 21:23; Jana 19:31; Izajasza 53:3,4) Kiedy żydowscy przywódcy w czasach Jezusa odrzucili
Go, ich odrzucenie uruchomiło przyszłe spustoszenie świątyni i Jerozolimy. Rzymianie. pod rządami Tytusa splądrował miasto, zniszczył świątynię i
rozproszył naród (Mt 23:34-39). Ukrzyżowanie Chrystusa było ohydą spustoszenia, które położyło kres ofiarom i ofiarom. Wypełniając się
proroctwem, śmierć Chrystusa miała miejsce w połowie 70. tygodnia, kiedy Mesjasz został „odcięty”. W Daniela 9:27 spójnik „oraz', oddziela
pierwszą połowę 70. tygodnia od ostatniej połowy. “I na skrzydło świątyni przyjdzie ohyda, która powoduje spustoszenie, dopóki nie zostanie
wylane na niego postanowione zniszczenie”. Drugie zdanie wersetu 27 mówi nam, że w przyszłości pojawi się „ohyda”, ktoś brudny i obrzydliwy,
kto zbezcześci świątynię, a także będzie osobą, na którą zostanie wylane „orzeczone zniszczenie”. Ta nikczemna osoba jest utożsamiana z
„człowiekiem grzechu”, o którym Paweł mówi nam, że zajmie jego miejsce w świątyni Bożej. (2 Tesaloniczan 2:3,4,9) Jezus również odniósł się do
tej osoby w Ew. Mateusza 24:15 jako do kogoś, kto stanie w Miejscu Świętym. W obu przypadkach – Chrystusa i przyszłego człowieka grzechu –
„ohyda” to „on”… a nie „co”. Dwie „obrzydliwości”… Chrystus na krzyżu i Antychryst w świątyni… dzieli ponad 2000 lat. W słowie zawarte są ponad
dwa tysiąclecia,Środek 70. tygodnia, oddzielający pierwszą i drugą połowę 70. tygodnia lat. Mówiąc, że Jezus spełnił jeden aspekt tego
obrzydliwego wydarzenia – w efekcie zrównując bezgrzesznego Syna Bożego z Człowiekiem Grzechu/antychrysta – istnieje biblijny precedens.
Jezus porównał swoje ukrzyżowanie do „węża, który został wywyższony na pustyni”. Spojrzenie na Chrystusa na krzyżu byłoby ujrzeniem sądu nad
wężem, najbardziej przeklętym ze wszystkich żywych istot. (Zob. Jana 3:14, 15 „Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak i Syn Człowieczy
musi być wywyższony,15aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Liczb 21:4-9 „Potem wyruszyli z góry Hor drogą do Morza
Czerwonego, aby ominąć ziemię Edomu. Ale ludzie zniecierpliwili się podczas podróży5i mówili przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Dlaczego
wyprowadziłeś nas z Egiptu, abyśmy pomarli na pustyni? Nie ma chleba ani wody, a my nie cierpimy tego nędznego jedzenia!”6Tak więc Pan
zesłał na lud jadowite węże i wielu Izraelitów zostało pokąsanych i umarło.7Wtedy lud przyszedł do Mojżesza i powiedział: „Zgrzeszyliśmy, mówiąc
przeciwko Panu i”.
przeciwko Tobie. Wstawiaj się u Pana, aby oddalił od nas węże”. Mojżesz wstawił się za ludem.8Pan rzekł do Mojżesza: „Uczyń węża ognistego i
wsadź go na słup. Kiedy ktoś, kto zostanie ugryziony, spojrzy na to, będzie żył”.9Mojżesz wykonał więc węża z brązu i umieścił go na palu. Gdyby
ktoś, kto został ugryziony, spojrzał na węża z brązu, przeżyłby. Księga Rodzaju 3:14 „Więc rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, przeklęty
jesteś ponad wszelki bydło i wszelką zwierzynę polną! Twoje życie.")
6. W dniu Pięćdziesiątnicy Jezus ochrzcił 120 uczniów w Duchu Świętym: „On (Jezus) będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem”. Danie Ducha
Świętego było wypełnieniem „obietnicy” Boga. Od tego czasu Duch Święty jest dany wszystkim, którzy wierzą. Duch jest gwarancją, że Bóg
wypełni każdą obietnicę, którą złożył tym, którzy Mu ufają.
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Szczegóły dotyczące ostatniej połowy „70. tygodnia” Daniela
Daniela 9:27; Daniela 12; 1,7; Mateusza 24:15
Rozdział 12 zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące drugiej połowy 70. tygodnia Daniela. Ostatnia połowa 70. tygodnia NIE została wypełniona przy
pierwszym przyjściu Chrystusa. Dzień liczy się dlapierwsza połowa z 70. tygodnia Daniela są podane w Daniela 12:11,12. tendruga połowa tygodnia jest
opisane w wersetach 1-7. „W tym czasie powstanie Michael, wielki książę, który czuwa nad twoim ludem. Nastanie czas udręki, który nie będzie miał
miejsca od początku narodów aż do tego czasu… A mężczyzna ubrany w lniany strój, który był nad wodami rzeki, podniósł prawą rękę i lewą rękę w
kierunku nieba i słyszałem, jak przysięgał na Tego, który żyje na wieki, mówiąc: „Będzie to za…czas i czasy i pół czasu.
Kiedy moc ludu świętego zostanie w końcu złamana, wszystko to się dopełni”. Księga Daniela 12:1,7

Michał powstaje… l———————- „czas, czasy i pół czasu” ————————l
„czas udręki… rozbicia świętych ludzi”

10 dni przed wojną o pierwsze
owoce w niebie….

l————3,5 dnia———-l

l ———spełnione podczas 3,5-letniej służby Chrystusa —-l 2000 lat
Pascha
_____NS___"ORAZ"_____l___________l___________l_____________________l__
Chrystus jest ukrzyżowany

Ohyda spustoszenia

l—————- 1260 dni- —————-l
Pierwsze owoce Paschy

Antychryst umiera AC rośnie AC stoi w
świątyni Ohyda spustoszenia

- - LUKA--

„Dekret wylany na
spustoszacza” (antychryst)
Dzień Pojednania

- Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie Chrystusa
- Duch Święty dany w dniu Pięćdziesiątnicy

- Jerozolima zniszczona, 70AD
- Izrael ponownie się zgromadził, 1947/48

Wraz z ukrzyżowaniem Chrystusa podczas Paschy, „zegar” Izraela zatrzymał się, a reszta 70. Tygodnia została wstrzymana. Zegar ruszy ponownie w
Paschę za jakiś rok, wraz ze śmiercią Antychrysta/ 7. Króla/Szkarłatnej Bestii. Bestia zmartwychwstanie, a trzy i pół dnia później Bestia/Antychryst stanie
w świątyni Boga. Kiedy Żydzi widzą „ohydę” stojącą w Miejscu Świętym, kazano im uciekać. „Przepaść” w 70. tygodniu zostanie za jakiś rok zamknięta
podczas Paschy. Na osi czasu Izraela zostało tylko 3,5 roku, a nie siedem.

Dni Święta od: torahcalendar.com
Dzień liczy się od: dataiczas.com
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Jak długo trwa „ucisk”?
Jak widzieliśmy z Księgi Daniela, Izraelowi pozostało tylko 3,5 roku z 490-letniego programu odkupienia. Przeciwnie do
W powszechnej opinii Izraelowi nie zostało jeszcze 7 lat… tylko 3 i pół roku! Pierwsza połowa 70. tygodnia Daniela
rozpoczęła się posługą Jana Chrzciciela, a zakończyła ukrzyżowaniem Pana. Ostatnie trzy i pół roku rozpocznie się, gdy Michał „powstanie”,
a martwy i zmartwychwstały antychryst stanie w Miejscu Świętym. Kiedy Michał „powstaje”, będzie walczył z Szatanem, a następnie
wyrzuci go z nieba, jak opisano w Objawieniu 12.
Ale… nawet jeśli nie pozostało 7 lat „ucisku” dla Izraela, czy Objawienie nie opisuje okresu 7 lat poprzedzającego widzialny powrót
Chrystusa? Wiemy, że 2 Świadków będzie tu 1260 + 3,5 dnia lub 3,5 rokuprzed Antychryst rozpoczyna swoje panowanie przez 42 miesiące/
3,5 roku. Łącznie 1260 dni i 42 miesiące dają łącznie 7 lat. Czy nie powinniśmy wyczekiwać, aż dwóch Świadków wydaje się wiedzieć, kiedy
faktycznie rozpocznie się 7 lat? Czy przybycie dwóch Świadków nie byłoby naszą wskazówką?

Gdyby można było poznać dzień 1 z 1260-dniowej służby 2 Świadków, to być może byłoby to możliwe, ale nie podano nam dnia/
daty przybycia Świadków, tylko wtedy, gdy umrą i zmartwychwstaną, oraz że ich zmartwychwstanie zbiegnie się z dniem
obrzydliwości wydarzenia: dzień, o którym wiemy, że nastąpi 1260 dni przed Dniem Pojednania.
Odjęcie 1260 dni od Zadośćuczynienia (w dowolnym kwalifikującym się roku) doprowadziłoby nas do czasu, gdy Antychryst stanąłby
w świątyni. Dwóch Świadków przybyło wtedy jesienią, 2523,5 dnia (1260 + 1260 + 3,5 dnia) przed Dniem Przebłagania (kiedy
spodziewany jest powrót Chrystusa). Nie wiemy dokładnie, w którym roku Pan powróci, ale musiałby to być jakiś czas PO znaku
Objawienia 12 (2017), ale nie później niż w Dniu Pojednania w 2028 r., aby mieścić się w górnej granicy ' Pokolenie Drzew Figowych:
70-80 lat PO tym, jak Izrael stał się narodem w latach 1947/48. (Psalm 90:10)
Ponieważ 1290 dni i 1335 dni Daniela 12:11,12 zostały uwzględnione w pierwsze przyjście Chrystusa, te dni nie są koniecznie częścią
7-letniego „równania” Objawienia. Według Apokalipsy liczba dni przed powtórnym przyjściem Chrystusa to suma 1260 dni (posługa
2 Świadków) + 3,5 dnia (ich leżeć martwi w Jerozolimie) + 1260 dni (pozostałość)
panowanie Bestii) = dokładnie 2523,5 dnia. Nie wiemy kiedyrozpocząć licząc dni, ale wiemy, jak to zrobić odejmować 2523,5 dni od
Dnia Pojednania (w którymś roku), aby zakończyć się w dniu rozpoczęcia służby 2 Świadków. Jeśli chodzi o czas,
ich przyjazd nie jest dla nas tak istotne, jak ich „Wyjście': ich śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, które nastąpią 3,5 roku/42
miesiące/1260 dni przed powrotem Chrystusa, w tym samym dniu, w którym Antychryst stoi w Miejscu Świętym. Jeśli znamy datę Dnia
Pojednania na dowolny rok do roku 2028, możemy wiedzieć, kiedy będą miały miejsce pozostałe wydarzenia z Objawienia, w tym początek
służby Dwóch Świadków.
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l—————————————————————————————- 2523,5 dni ————————————————— ———————-l
l————————————————1260 dni——————————-l—3,5 dnia—l—-——————1260 dni———— ————————l
Jesienna Pascha
_________l_______________________________________l___________l___________l__________________________________________________l__________
2 Świadków
antychryst
2 Świadków Antychrysta
prorokować
umiera
giną w świątyni.
2 Świadków

Dzień Pojednania
Drugie przyjście Chrystusa

podniesiony i wzniesiony

Liczenie wstecz
Wiele wydarzeń opisanych w Księdze Objawienia, w tym pochwycenie 24 starszych oraz zapieczętowanie i pochwycenie 144 000
Izraelitów, jest powiązanych z czasem koniec osi czasu —Dzień Zadośćuczynienia/2 Przyjście Chrystusa — NIE początek 7 lat/przybycie
Dwóch Świadków. Liczy się dzień pracywstecz od Drugiego Przyjścia. Kiedy podchodzimy do 7 lat w ten sposób, wzór wydarzeń czasów
ostatecznych jest taki sam, niezależnie od tego, w którym roku powróci Chrystus. Otwór zostaje otwarty PO tym, jak 144 000 zostanie
zapieczętowanych; 144K są zapieczętowane PO uwielbieniu żyjących wierzących; uwielbienie wierzących następuje PO krótkiej wojnie w
Izraelu („role kobiety”). 5 miesięcy torturowania ludzi przez „armię szarańczy” zakończy się na First Fruits. Trąby 1-4 zabrzmią przed
otwarciem Piątej Trąby. 144 000 zostanie zachowanych przed „godziną” próby… Szósta Trąba/2 Biada, która będzie miała miejsce tego
samego dnia, w którym dwóch Świadków powstanie i wstąpi na górę, a Bestia rozpocznie swoje panowanie. Reszta Izraela ucieknie GDY
Szatan zostanie wyrzucony z nieba, czyli PO porwaniu Dzieciątka i PO sprowadzeniu 144 000 na niebiańską Górę Syjon. I tak dalej…

Niecałe 8 miesięcy upłynie od rozpoczęcia wojny w Izraelu/trudu Niewiasty (nasz pierwszy prawdziwy znak!) do początku
panowania Bestii.
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Wniosek
Wiele z prawdy zawartej w proroctwach Objawienia i Daniela zostało przesłoniętych przez wysoce symboliczny i dość zagadkowy język
fragmentów. Uważam, że było to zamierzone ze strony Boga. Dopiero w czasie końca ludzie będą mogli rozeznać, na co patrzą, studiując
prorocze słowo. Wiele prawdy zostało również przesłonięte przez doktryny ludzi: mających dobre intencje nauczycieli biblijnych i
uczonych, którzy przekazali to, czego ich nauczano, bez względu na to, czy było „oświecone”, czy nie. Wiem, że może być więcej, co
mogłem przegapić, błędnie zrozumiany lub zdezorientowany w odniesieniu do mojego rozumienia proroctw – wiele „wskazówek”, które
mogłem przeoczyć lub nie zrozumiałem właściwie – ale… wierzę, że to, co wydobyłem ze Słowa, jest prawdopodobnie najbardziej
wszechstronnym i dokładnym zrozumieniem czasy ostateczne, które będą miały w obecnym czasie. Kiedy zbliżamy się do powrotu
Chrystusa, wierzę, że połączona wiedza szczerych poszukiwaczy eksploduje w prawdziwe i jasne objawienie dotyczące tego, co nas czeka.
Niech Bóg obdarzy nas Swoją łaską i niech nas wszystkich pouczy Pan.
Brenda Weltner

maj, 2021
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