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سنـوات   ٧  

سنه      أول  ½3 سنه   آخر  ½3 

٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١ ٧  
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٦رؤ : أختام ٧  

   ٩– ٨رؤ: أبواق ٧

على جامات الغضب  ٧تُسكب 
إمبراطورية الضد المسيح 

يوم ؛ ويقود ھذا  ٣٠خ$ل ال
لدخول يسوع ا(نتصارى 

 1ورشليم 
   ٢١ –١١: ١٩رؤ 

   ٣٩:  ٢٣متى  
 

 السقوط النھائى لبابل الزانية
 شبكة ا8قتصاد العالمي 

١٨رؤ   

  
 
 

 
   

        

 ) ٣:  ٢تس  ٢( اDرتداد : نشأة ديانه بابل الزانيه  -١  
 ) ٣: ٥تس  ١( إستع$ن الضد المسيح الذى يأتى بس$م عالمى مؤقت  -٢      

 
 

 

  ٦رؤ : اRختام :  ١# القسم الُمرتب زمنياً  -٣  
  ٩ –٨رؤ : اRبواق :  ٢# القسم الُمرتب زمنياً  -٤      
  ١٥: ١١موكب المجىء الثانى  يبدأ با8ختطاف رؤ :  ٣# القسم الُمرتب زمنياً  -٥      
  ١٦ - ١٥الجامات رؤ :   ٤# القسم الُمرتب زمنياً  -٦      
  ١٩دخول يسوع ا8نتصارى الى أورشليم رؤ :  ٥# القسم الُمرتب زمنياً  -٧      

 تطھير ا1رض الحاضره
)نھاية اRلفية(  

؛  ١٣– ١٠: ٣بط ٢   
٢-١: ٢١؛ رؤ  ١١: ٢٠رؤ    

  ديانه بابل الزانيه تضطھد القديسين
 ١٤-٩: ٢٤؛ متى  ٦-١: ١٧رؤ 

   
 إرتداد مؤمنين 

  ١: ٤تى  ١،  ٣: ٢تس  ٢

 السماء جديدة
 وا1رض جديدة

  سنه ١٠٠٠

 بداية اIم الوHدة

IHOP-KC Missions Base 

www.IHOP.org 

يبدأ بإختطاف موكب المجىء الثانى للمسيح 
 الكنيسة عند البوق السابع

 ١٩٤٨فى عام  ٥٢: ١٥كو  ١؛   ١١:١٥؛ رؤ  ٧: ١٠رؤ  
أصبحت اسرائيل أمة  

٢    ٣    ٤    ٥    ٦  ٧    

١    

”الُمحدد“يوم الرب   
الى أورشليم  دخول يسوع ا(نتصارى

 8نھاء حمله ھرمجدون الحربية
وليبدأ الُملك ا1لفى للمسيح على ا1رض   

  ١٠: ٢٠ –١١:  ١٩رؤ  

 
٢    

٣    
٤    
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تؤخذ كل ا1حداث و ا1رقام في سفر الرؤيا بالمعنى الصريح لھا أى 
 :إH إذ أشير لھا بالتحديد كرمز كما ورد فى .. حرفياً 

  ١٨– ١٥، ٩، ٧: ١٧؛  ٩، ٣، ١: ١٢؛  ٨: ١١؛  ١٦: ٥؛  ٢٠: ١رؤ  

 الُملك ا1لفى
 )١٠-١: ٢٠رؤ (

 من الضيقة العظيمة اىل اية املُلك األلفى: ) ١٢– ٨: ٣ بط ٢(“ املمتد “يوم الرب 

تحل محل ديانة ديانه الضد المسيح 
 بابل الزانية 

 ١٦: ١٧؛ رؤ  ٨، ٤: ١٣رؤ 
 الضيقة العظيمة 

 ٢١: ٢٤؛ متى  ١٩– ٦رؤ 
   أبواق ٧أختام  و  ٧

يُكشف النقاب عن الضد المسيح  و يُستعلن إنسان الخطيه ويُطالب 
 )رجسة الخراب(أن يُعبد كإله 

  ١٥:  ٢٤؛  متى   ٤:  ٢تس  ٢؛  ٨– ٤:  ١٣رؤ 

كرجل يستعلن الضد المسيح 
 س$م في البداية ، ويأتي

بس$م و أمان عالمى Rنه يقيم  
 عھد مع أمم كثيرة

  ٢٧: ٩؛ دانيال   ٣-١: ٥تس ١

 شھر  ٤٢يوم أو  ١٢٦٠
 يوم  ٣٠

 اHIم القاسية للوHدة إزدياد اIم الوHدة

مع رجسة الخراب سنوات  ٧منتصف الـ يحدث فى  ١٦: ١٧رؤ ) الشبكه الدينية العالمية ( لبابل الزانيه السقوط اHول 
 و تُستبدل بديانة الضد المسيح  ١عند الختم

  ٧الجامه يحدث عند  ١٨رؤ ) الشبكة ا8قتصادية العالمية( لبابل الزانية السقوت النھائى 

 )٨- ٤:  ٢٤متى : ( حروب و شائعات حروب : ) ؟ - ١٩٤٨: ( بداية اIم الوHدة -أ

 ) ٣:  ٢تس  ٢؛  ٣: ٥تس  ١( سmم عالمى مزيف : ) سنه 3½أول (أزدياد اIم الوHدة  -ب

  ) ٢١:  ٢٤؛ متى  ١٩ -  ٦رؤ (الضيقة العظيمة  :)سنه 3½آخر: (اHIم القاسية للوHدة  -ج

   ١٦– ١٥رؤ  : جامات ٧

Díéu^jËÚ<p]‚u_<S<E<Ý^èù]<†}a<îÊ<íèçfÞ<íéßÚ‡<l^fÏu<pøm 


