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سُُدس مال ُُمام الكامُُل ا ُُتكمال ات  خت ُُإ المىمُُ   ار ُُالية المىمُُ  مُُط خُُال صاعُُة الوصُُيةم الُُو ي الم 

سُدس . و رعة المجئ الثاني للمسيح ا ترداد كل شئ  ،03 ،7أعُداد في ااصُحا  اخخيُر مُط الُو   الم 

لحة داخُل قلُا الُر   غبةرال ، ليدل عل "َسِريعا   آتِي أَنَا! نََعم  "و " َسِريعا   آتِي أَنَا َوَها: "قال يسوع 31 الم 

. داخُل الكنيسُة فُي كُل  يُلبُة والرغيسوع للمجُئ الثُاني، واُاا االحُا  يجُا أم يسُتحوا علُ  ال يُر  

يسودنُا ويحثونُا علُ  اااتمُال مكلمُاع يسُوع الااصُة مالبمُد مُالكمي الرو  السدس يتحرك في اُاا الجيُل 

اُُي و وضُمها يسُوع امامنُا خمسُة ممُالم نبويُة كانُُا.  والنُوعي للُدور الُاو اُو أمُال الكنيسسُة ا مامُة

 .مسئولية الكنيسة  حت قياد  شاص الرو  السدس

مبُر عنهُا  الصالة والكنيسُة  سُير فُي اويتهُا  بالصالالة ناالاًا  ولاليال  نوعية اايمام ف  الكنيسُة الم 

 (07133، رؤ 7-01:3، اش 07100، مر 1-0101لو ). كبيت صا   لكل لألمم

كل إسرائيل ملء اخمم، عندئا إ مال عهد الر  مع إمراايم الاو ال يت ير  وف يتحسق مع  إسرائيل

، رؤ 1-10:، أع 20120، أر 30-0101 ،2-0103،  ُُُُُُ  :3-31100رو . )سالالالالالال  ل 

017-07) 

ه  ف ي ك لِّ اْلَمْسك ونَة  َشهَاَد ً  األمم ْنتَهَُ . لَِجِميِع األَُممِ َوي ْكَرز  م ب َشاَر   اْلَملَك وع  اَا  مُت . )ث مَّ يَُْْ  ي اْلم 

 (717، رؤ 1-10:، أع 01131-31، 01131

 بشالاًةيس انُال لُ. السماء مه ينب ي أم نالص إلا إ م يسوع المسيحليس إ م آخر  حت  اإلنجيل

دور الكنيسُة اعُام . مالرغم مط ااا اناك  هديد مإعاد   وصيف ااا الحُق ىخرأإنجيل 

لكُل  خالدا كْامية دور الكنيسة في إر ُال  ،لالكتامية الحسيسية لإلنجيل اا لةالرساوأظهار 

 (:3-0012، أع 17131، لو 01131مت . )ًساليا لإلالماتلفة حسول ال

 لكنيسالةالوحالدة شالااةة أمجُد . المسيح في صا ه اخخيُر  صُل  للكنيسُة أم  كُوم وا ُد الوحدة

، 30-0112، 33-013، أف 31-31107يُُُو . )صُُا  المسُُُيحل ُُوف  حُُُدت كإ ُُُتجامة 

 (022، مز :111-0


