Tuleeko Jeesus palmusunnuntaina?
RisEhtoolinen, tinkuorukous,
suuri ahdis- lema
tus, petos, kavallus, vangitsemine pilkka
pahoinpitelyt
ja ristille vienti.

Tempaaminen maanantaina?
Jeesus
on kuolleena haudassaan.

Taivaa- Pyhäseen henki
tulee

Jeesuksen
henki kulkee ja
ilmestyy ruumiissa
monille

Oikea Kristus

Juutalaisten keskuudessa syttyi satunnaisia pienempiä kansannousuja,
kunnes tilanne purkautui vuonna 66 jaa., kun Jerusalemin temppeli
kieltäytyi maksamasta Juudean prokuraattori Gessius Floruksen
asettamaa suurta sakkoa. Florus tuli henkilökohtaisesti Jerusalemiin,
mutta kun juutalaiset edelleen kieltäytyivät maksamasta, hän käski
surmata 3 600 kaupunkilaista.

Juutalaisten hävitys...
2/3 osaa hävitetään 66 - 70

Jeesuksen Taivaaseen astumisen päivä oli maanantai

Koska pääsiäinen liikkuu muinaisen kuukalenterin mukaisesti, myös helatorstain ajankohta vaihtelee. Se on useimmiten
toukokuussa, harvoin kesäkuun alussa. Koska pääsiäinen on aina sunnuntaina, neljäskymmenes päivä siitä on aina torstai.
Mutta mikä olikaan se oikea päivä, koska peto muutti kirkollisen ja valtiolliset ajanlaskut. Jeesus kuoli keskiviikkona.
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1946 Israeliin muuttaa 70 000 juutalaista
1948 Israel itsenäistyy YK:n antaman tuen turvin

2/3 osaa hävitetään

Juutalaisten paluu...

Pyhähenki
tulee

Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich ja Adolf Eichmann olivat kansanmurhan pääarkkitehteja.
Lopullinen ratkaisu johti siihen, että noin kaksi kolmasosaa Euroopan juutalaisista kuoli
(n. 6 milj. juutalaista 9 miljoonasta). 31. heinäkuuta 1941 Adolf Hitlerin toimeksiannosta
Hermann Göring määräsi SS-kenraali Reinhard Heydrichin toimittamaan mahdollisimman nopeasti
yleisen suunnitelman materiaalisista ja taloudellisista toimenpiteistä juutalaiskysymyksen lopullisen
ratkaisun aloittamisessa. Vuoden 1941 kesällä Himmler oli myös kutsunut Puolassa sijaitsevan
Auschwitzin keskitysleirin komendantin Rudolf Hössin luokseen Berliiniin, ja kertonut tälle Hitlerin
antaneen määräyksen ”saattaa juutalaiskysymys lopulliseen ratkaisuunsa”. Samalla hän kertoi
Hössille että oli valinnut Auschwitzin tämän operaation päänäyttämöksi.
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1335pv Israelin rauhasta

1. Kevätsato

2. Syyssato

Filadelfian srk.

Laodikean srk.

Tempaaminen maanantaina? “Eeli Eeli lama sabaktani”

Mitä peto siis muutti...
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...peto muutti kaiken!
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Koska Jeesus kuoli nisankuun 14. päivänä esikuvansa eli
pääsiäisen uhrikaritsan uhraamisen mukaan, niin Jeesus
söi opetuslastensa kanssa viimeisen ehtoollisen tiistai-iltana
hämärän laskeuduttua. (2Moos 12:6.) Juutalaisen rabbiinisen
kalenterin mukaan vuorokausi vaihtuu noin kello 18 illan
pimentyessä eikä kello 24 eli puolenyön aikaan, niin kuin
meidän kalenterissamme. Näin Jeesus ehti syödä
pääsiäislampaan ja tulla uhratuksi itse vielä samana päivänä
eli nisankuun 14. Päivänä.
Rabbiinisen kalenterin mukaan vuoden 30 keskiviikko oli 14.
nisankuuta, mikä sopii yhteen Jeesuksen esikuvan eli
pääsiäisen uhrilampaan teurastamisen kanssa.
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Niinpä Jeesus nousi kolmantena päivänä perjantaina
haudastaan ja siitä päivästä lukien 40. päivä Jeesus nousi
Taivaaseen. Se päivä osui maanantai päivälle.
Tänä vuonna tuo sama päivä on 1.6.2009

Jeesuksen ensimmäinen tuleminen n. 2000 vuotta sitten merkitsi Hänen syntymistään ihmiseksi (Luuk.2:1-20; Gal.4:4).
Hän kuoli ristillä, mutta nousi kuolleista. Ylösnousemuksensa jälkeen Hän oli vielä 40 päivän ajan maan päällä kunnes
Hän opetuslastensa nähden nousi taivaaseen (Ap.t.1:6-11). Samassa yhteydessä kaksi valkopukuista miestä antoi
lupauksen Jeesuksen paluusta ”samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän" (1:11). Siitä lähtien Hän
on ollut taivaassa istuen Isän oikealla puolella (Hepr.1:3). Siitä lähtien on myös odotettu Hänen paluutaan. Koska Hän
ilmoitti, ettei ihminen voi tietää Hänen paluunsa hetkeä (Ap.t.1:7) ja koska Hän tulee pian (Ilm.22:20), on seurakunta
asetettu jatkuvaan odotuksen tilaan: Hän voi tulla milloin hyvänsä, jolloin on oltava valmis ottamaan Hänet vastaan.

