Хронология на събитията в края на епохата

7 години
време (1г.),

3 ½ год.

1000 год.

(Дан. 9:27 – последната 7-ца)
времена

3 ½ год.

и

(2г.)

...

половин време (½г.)

(42 мес. / 1260 дни)
Помазаникът слиза
на земята да съди и
царува със светите


Звярът и
лъжепророкът - в
огненото езеро


сатаната - хвърлен в
затвор, за да не мами
народите и те да не
нападат Божиите хора


Слънцето и луната
потъмняват


Помазаникът-цар Исус се
явява в небесните
облаци, съживява
праведните мъртви в
нетление и ги “грабва” в
Божиите небеса, докато
премине Божият гняв.


Бог събира всички народи да нападнат
Йерусалим, предвождани от онзи княз


Йерусалим е обграден и нападнат



Запустителната мерзост застава в святото
място и всекидневната жертва в светилището е
прекратена


Един княз
утвърждава
завещание с
мнозина, за 7
години

Започва голямо страдание, каквото никога е
нямало, нито ще има, първо – за плътския
Израел, след това и за Божия народ


Начало на страдания
епидемии

глад

земетресения

войни

лъжепомазаници

Не е ясно кога точно започват

Голямото страдание (“скръб”)
Бог отмъщава на плътския Израел за убийството на
сина му, допускайки сатаната да ги преследва

сатаната, чрез “звяра”, преследва Божия народ (т.е.
родените от Бога от плътския Израел и другите
народи)


“Звярът”

властва

Никой не знае кога точно
ще свърши Голямото
страдание и ще стане
гореописаното, освен Бог,
бащата на господаря Исус


Започва Божият гняв



Божият гняв

Светите, убити от
звяра заради вярата
им в Исус - съживени
от мъртвите


Съд на живите



Светите царуват с
помазаника 1000
години на тази земя


сатаната, пуснат,
измамва народите, те
нападат светите, но
Бог ги избива


Бог унищожава с
огън тези земя и
небе.


Съдът на
мъртвите пред
Божия престол.


Наказание в
огненото езеро
(Втората смърт)


Вечен живот на
светите с Бога и
Агнето на
новата земя


1000 г. царуване

...върху враговете на
Божиите свети царуват с
помазаника, оставени на
помазаника 1000 години на
земята след Голямата скърб и тази земя
съживяването на праведните,
и грабването им в Божиите
небеса

над всички народи 42 месеца

Всички тези събития ще се случат за по-кратко време от времето, оставащо
на онова поколение в Израел да премине, напр. - за по-малко от 10-20 год.

Вж подробна таблица със съгласувани последователни цитати

