
 يوم  ٣٠
 ) ١١: ١٢دانيال (

 جامات بينما ٧تُسكب الـ 
 يجتاز يسوع عبر ا"رض

 الى إسرائيل 

  ٧البوق 
 موكب المجئ الثانى

و يبدأ با�ختطاف    
  ٥٢:  ١٥كو  ١؛  ١٥:  ١١رؤ 
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 <ðˆ¢]M< : دعوة يوحنا ليتنبأ عن آخر ا"يام :  ١رؤ 

 <ðˆ¢]N  : كنائس  ٧رسائل يسوع الى الـ  ٧:  ٣ - ٢رؤ 

 <ðˆ¢]O< : يسوع يأخذ السفر من ا:ب :  ٥– ٤رؤ 

 <ðˆ¢]P  : خطة المعركة  التى ليسوع لتطھير ا?رض:  ٢٢– ٦رؤ 

 )تفسيرات للمLئكة ٥أقسام مرتبة ترتيب زمني و  ٥له  ٤الجزء (   
 
 خطة المعركة التى ليسوع ليُطھر ا"رض : اقسام المرتبة زمنياً  ٥الـ *    

 )أختام ، أبواق ، جامات ( بأحكامه على نظام الضد المسيح       
 ينال يوحنا منظور توضيحى من المLئكه عن سبب: تفسيرات الم5ئكة ٥الـ *    

 قساوة ا"حكام و ماذا سيحدث للقديسين   
 

 أحكام ا=ختام:   ١# القسم المرتب زمنياً :  ٦رؤ    
 الحماية :  ١# تفسير المLئكة :  ٧رؤ    

 

 أحكام ا=بواق :  ٢# القسم المرتب زمنياً :  ٩ -٨رؤ    
 القيادة و التوجيه :  ٢# تفسير المLئكة :  ١١– ١٠رؤ    

 

 المجىء الثانى :  ٣# القسم المرتب زمنياً :  ١٥:  ١١رؤ    
 المواجھة:  ٣# تفسير المLئكة :  ١٤ -  ١٢رؤ    

 

 أحكام الجامات :  ٤# القسم المرتب زمنياً :  ١٦ - ١٥رؤ    
 ا�غواء:  ٤# تفسير المLئكة :  ١٨– ١٧رؤ    

 

 دخول يسوع:  ٥# القسم المرتب زمنياً :  ٨:  ٢١– ١١:  ١٩رؤ    
 اPنتصارى =ورشليم ليبدأ الُملك ا=لفى و بعد ذلك     
   ا=رض الجديدة      

 الكل قد صار جديداً :  ٥# تفسير المLئكة :  ٥: ٢٢– ٩: ٢١رؤ    
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 ) ٧: ١؛ رؤ  ٣١– ٣٠:   ٢٤متى ( ا�ختطاف   :موكب يسوع فى السحاب حول العالم  -1     

 ؛ ٦– ١: ٦٣أش (من خLل ا"ردن الى اورشليم  :موكب يسوع عبر األرض  -2     

 ) ٥– ٣: ٤٥؛مز  ٧– ٥ ١١٠؛ مز  ١٣– ٣: ٣حب  

 دخول يسوع ا�نتصارى "ورشليم �نھاء ):جبل الزيتون (موكب يسوع الى أورشليم  -3      

        )   ٢١– ١١: ١٩؛رؤ  ١٠-٧: ٢٤؛ مز  ٣٩:  ٢٣مت ( حمله ھرمجدون الحربية       
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 يختطفون الى السماء مع بداية موكب المجىء الثانى:  المفديين -1        
  

 )سيقتـلون( أخذوا سمة الوحش :  الهالكين -2        
 

 الغير مؤمنين الباقين على قيد الحياة بعد الضيقة و رفضوا أن يعبدوا : المقاومين  -3        

 .“من تبقوا “ أو “ ھؤ?ء الذين تُركوا “ الكتاب المقدس يشير اليھم . الضد المسيح    
 ھؤ" سيسكنون و يعمرون  ا"رض فى . سيكون لھؤ" فرصه ليخلصوا بعد عودة يسوع   
 ١٩: ٦٦؛  ٨: ٦٥؛  ٦: ٤٩؛  ١١:١١؛ ٢٠: ١٠؛  ٣: ٤أش( الُملك ا"لفي كما ورد فى    
 ؛  ١٠– ٩:  ٩؛ عاموس  ١: ١٢؛ دانيال  ٣٦: ٣٦؛  ٤٢– ٣٨: ٢٠؛ حز  ٢: ٣١أر    
 )١٦: ١٤؛  ٨: ١٣؛  ١٤: ١٢؛ زكريا  ٣٢: ٢يوئيل    

 

دخول يسوع ا"نتصارى الى 
لينھى الحمله الحربية أورشليم 

 فى ھرمجدون
) ٢١ -  ١١: ١٩رؤ (   

  ١الجامة 
 دمامل خبيثة 

فقط لمن يسجد (
 للوحش و يعبد 

)الشيطان   

 

 أخر ½3 سنه  ١٩-  ٦رؤ الضيقة العظيمة 
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