a
Ҳодисаҳо пеш аз замони
мусибат
Диққат

5. муҳр

3. коса
Ваҳ.6,9-11
Дар муҳри панҷум Юҳанно як
қурбонгоҳ дид, ки дар зераш
ҷонҳои имондорон буданд
(Ваҳ.6,9).

Имрӯз ҳамин рӯз аст, ки шумо
бояд интихоб кунед, байни марг
ва ҳаёт (Ибр.3,15)!

1. Исои Масеҳ меояд

6. муҳр

4. коса
Ваҳ.6,12-17
Дар муҳри шашум офтоб сиёҳ
мешавад, моҳтоб мисли хун сурх
мешавад ва ситораҳо ба замин
меафтанд (Ваҳ.6,12.13).

1Тас.4,16 а
Исои Масеҳ аз осмон меояд.

2. Мурдаҳо бармехезанд
1Тас.4,13-15.16 б
Имондорони мурда бармехезанд
ва як бадани нав мегиранд.

7. муҳр:

1. карнай
Ваҳ.8,6.7
Дар карнайи якум жола ва оташ
пайдо мешаванд (Ваҳ.8,7).

2. карнай
Ваҳ.8,8.9
Дар карнайи дуюм сеяки моҳиҳо
мемуранд ва сеяки киштиҳо
вайрон мешаванд (Ваҳ.8,9).

Ваҳ.8,10.11
Дар карнайи сеюм як ситораи
калон ба замин меафтад ва сеяки
обҳоро туруш мекунад (Ваҳ.8,9).

Ваҳ.8,12.13
Дар карнайи чорум сеяки офтоб,
моҳтоб ва ситораҳо торик
мешаванд (Ваҳ.8,9).

Ваҳ.9,1-12
Дар карнайи панҷум ба як ситора
қалид дода мешавад ва
ҷонварҳои монанди малах
одамонро ғам медиҳанд
(Ваҳ.8,9).

Ваҳ.6,1.2
Дар муҳри якум як аспи сафед бо
аспсавори тоҷдор меояд
(Ваҳ.6,2).

6. карнай

Ваҳ.6,3.4
Дар муҳри дуюм як аспи сурх
мисли оташ бо аспсавори
шамшердор меояд (Ваҳ.6,4).

7. карнай:

Ваҳ.9,13-21
Дар карнайи шашум чор
фариштаҳо сеяки одамонро
мекушанд (Ваҳ.8,9).

2. муҳр

6 косаҳои аввал
1. коса
Ваҳ.16,2
Дар косаи якум одамони
нишонадор захм пайдо
мекунанд.

Ваҳ.6,5.6
Дар муҳри сеюм як аспи сиёҳ бо
аспсавор бо тарозу дар даст
меояд (Ваҳ.6,5).

2. коса
Ваҳ.6,7.8
Дар муҳри чорум як аспи
зардмонанд бо аспсавор бо номи
“марг” меояд (Ваҳ.6,8).

Ҳодисаҳо баъд аз замони
мусибат
Ваҳ.19,11-21
Исои Масеҳ бар “ҳайвони ваҳшӣ”
бо лашкаронаш ғолиб мебарояд
(Ваҳ.19,20.21).

Подшоҳии 1000 сола

5. карнай

6 муҳрҳои аввал

4. муҳр

Ваҳ.16,17-21
Дар косаи ҳафтум раду барқ,
заминҷинбии калон ва жолаи
калон мешавад (Ваҳ.16,18.21).

Ҷанг

4. карнай

1. муҳр

3. муҳр

7. коса

3. карнай

6. Ба осмон
1Тас.4,17 в.18
Ҳамаи имондорон аз якум осмон
(абрҳо) ба воситаи дуюм осмон
(кайҳон) ба сеюм осмон (пеши
Худо) мераванд.

6. коса
Ваҳ.16,12-16
Дар косаи шашум дарёи Фурот
хушк мешавад (Ваҳ.16,12).

5. Вохӯрӣ бо Исо
1Тас.4,17 б
Ҳамаи имодорон Исои Масеҳро
мебинанд.

Ваҳ.16,10.11
Дар косаи панҷум подшоҳии
“ҳайвони ваҳшӣ” торик мешавад
(Ваҳ.16,10).

6 карнайи аввал

4. Болошавии ҷамоат
1Тас.4,17 а
Ҳамаи имондорон аз замин боло
бурда мешаванд.

Ваҳ.16,8.9
Дар косаи чорум офтоб
одамонро месӯзонад (Ваҳ.16,8).

5. коса

3. Бадани нав
1Қӯр.15,51-53
Имондорони рӯи замин бадани
нав мегиранд.

Ваҳ.16,4-7
Дар косаи сеюм оби дарёҳо ва
чашмаҳо ба хун табдил меёбанд
(Ваҳ.16,4).

Ваҳ.16,3
Дар косаи дуюм ҳамаи
ҷонварони баҳр мемуранд.

Ваҳ.20,1-6
Баъд аз замони мусибат
подшоҳии 1000 сола сар
мешавад (Ваҳ.19,20.21).

