
 توقيت هللا آلخر الّزمن                                  

إبن الهالك المذكور فً اإلصحاح الّثانً من " )إنسان الخطٌئة"ه على ة، بدًءا بكشف حكمعلى مدى سنوات عدّ  الجداول الّتالٌة هللا كشف

العظة . قٌادة الكنٌسة بعٌّدا عن حقائق وقوانٌن هللاٌه فً بسع ،الذي خان ٌسوع المسٌح ،(رسالة بولس الّرسول الثانٌة إلى أهل تسالونٌكً

ٌّة الّساحقة من  ،، أتّمت هذه الّنبوءة حول اإلرتداد7991كانون األّول  71التً أعطاها جوزف تكاش فً أتالنتا فً  الذي قاد األغلب

 .الكنٌسة، بعًٌدا عن حقائق هللا

 (الّسابع، الّسبتفً وقت متأّخر من هذا الٌوم ) 7991، 7ك 71       

 [  ( ˣ 12 1)ٌوًما  082  ]      

 ."اإلرتداد"ٌوًما بالّتحدٌد من إعطائه عظة  042، بعد "إنسان الخطٌئة"ـ فً وقت متأّخر من هذا الٌوم، مات 5991أيلول،  32         

، على "إنسان الخطٌئة"سٌنّفذه على  الذي سٌستخدمه فً آخر الّزمن، حول الحكم الذي حول قضائه، "لزمنه"كان هذا بداٌة كشف هللا 

ٌّة، من أجل أن ٌقٌإبل  .م ابنه كملك الملوك، عند إنشاء ملكوت هللا على هذه األرض، عند عودة ٌسوع المسٌحٌس، وعلى البشر

 .ـ فتح الختم األّول من سفر الّرؤيا 7991، 7ك 71       

ًٌا إلى هدمها  "فٌضاًنا"إبلٌس  ذه الفترة، صبّ الل هخ            (.671 70رؤٌا ٌوحّنا الالهوتً )على الكنٌسة، سع

       [(   ˣ 12 1)ٌوًما   082   ]       

 [ (671 70رؤٌا )إنشائها من حماٌة هللا على الكنٌسة إلعادة ( ٌوًما 982" )زماًنا، زمانٌن ونصف زمان" ]                                       

 العنصرة  إنشاء الكنٌسة عند اُعٌد                                                                                                                                

 7991أّيار،  03ى حتّ      (                       اٌومً  712+ ٌوًما  162+ ٌوًما  082)                7992أيلول،  41                                              

 

 .في فترة عهد الودكية، في جسد منّظم واحد مّرة أخرى، ، أعيد إنشاء كنيسة هللا7991عام  بدًءا من العنصرة              

 ".الحقيقة الخمسين"إلى معرفة وإدراك  أّدى ،"إنسان الخطيئة"يوًما من قضاء هللا على  413كشف ال                 

 

 .0228ذكرى هتاف البوق سنة  كشف هللا حكمه لتوقٌت نهاٌة حكم إبلٌس، بالكشف واإلعالن عن ٌوم رجوع المسٌح فً ـ 4331، 7ك 42         

 (دون أن ٌشمله ٌؤّدي هذا العّد إلى عٌد ذكرى البوق،) [(    ˣ 12 1)ٌوًما  082     ]        

 ـ هتاف البوق وختم المئة واألربعة واألربعين ألًفا 3332أيلول،  23                                                

 

ً عشر من اإلصحاح الثانٌوًما من  5331ال، هو كشف 0224قضاء هللا على إبلٌس، الذي تّم كشفه فً ذكرى هتاف البوق عام  فهم

عنصرة سفر دانٌال، التً تؤّدي إلى الٌوم الذي ٌعود فٌه ٌسوع المسٌح، وقٌامة المئة واألربعة واألربعٌن ألفًا، التً ستكون فً بداٌة عٌد ال

ار ) 0250عام  ٌّ  (.03أ

 

 ـ هتاف البوق وختم المئة واألربعة واألربعين ألفًا 3332أيلول،  23

ٌّة ـ رؤٌا  32 لمّدة ٌتبعه سكوت)فتح الختم الّسابع  ـ 3332، 3ت 51      0250عنصرة ٌوًما حّتى  5052، مع (65 4دقٌقة نبو

 (0250ٌوًما حّتى عنصرة  5022مع )ـ يبدأ الّشاهدان وُيطلق البوق األّول  3332كانون األّول،  51         

 ]                     2025فً لحظة بداٌة ٌوم العنصرة  مسٌحٌوًما لعودة ٌسوع ال 5331                        [          

ار،  03ى العنصرة ـ حتّ                                                                                                                     ٌّ  0250أ

 

 (فً تنفٌذ قضائه" زمنه"هذا ). يوًما 323ليكون " الّزمن"ـ يكشف هللا عن تعريف  3332 5ك 51       

 [(   ˣ 02 3)ٌوًما  042  ]       

 (ٌتضّمن هذا العّد ٌوم هتاف البوق) 3339أيلول،  59              

ٌّة ( ٌوًما 542" )زماًنا، زمانٌن ونصف زمان"   ]                   [(   63 50دانٌال )لتنفٌذ قضاء هللا على البشر

  3353أّيار،  32العنصرة ـ  حّتى يوم  (ٌوًما 502" )نصف زمان+ " (ٌوًما 122" )زمانٌن( + "ٌوًما 042" )زماًنا"  3339أيلول،  33             

        

       


