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 ملاذا علينا أن نفهم الكنائس السبع: كنيسة حبسب قلب اهلل
Iالرسالة املوجودة ىف سفر الرؤيا: مراجعة 

.،وقوته،وقيادتهألنهُكشفقلبه"إلعنا ُموعالىميح"لعنا ُسمى ـ اإل -أ

(1:1رؤ)..." لِيُِرَي َعبِيَدهُ  (ليموع) إِْعالَُن يَُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي أَْعطَاهُ إِيَّاهُ للاُ "

لو الىشهدالرئيم ف سفرالرؤُاهولعودةُموعليتوول  -ب الشوراة عوشبو بهلي ىوش  واداألرضـلعلو الىس

.(11–19:11رؤ؛11:11رؤ)وُحلعحلةلالحكوعات.(7:9رؤ)النفوس

(1:7رؤ)"...، َوَستَْنظُُرهُ ُكلُّ َعْين  يَأْتِي َمَع السََّحابِ ُهَوَذا "

 طيناُموعأوضحصورةلىاُرُدهف ةنيمتهف الرسائلالمبش، يثُحثالىومعني ليكونوواُس3–2ُارؤ -ج

.غالبي 

فيموعسويتت فطوففو .هذاال زءهوالىفتاحالذىُسشكل رة ال ناةوالنبوةف األُاماألخيرة3–2ُارؤ -د

،ولتسطلووملتسطلوومع وودىلعلوو األرضةعىمووو  تحووادعووشالووروحالطوودس،وفوو صووناإسووياعلعووروسعهيووتةـ

.لىواجه الظلى  الضيط

 (19:7رؤ)".لِنَْفَرْح َونَتََهلَّْل َونُْعِطِه اْلَمْجَد، ألَنَّ ُعْرَس اْلَحَمِل قَْد َجاَء، َواْمَرأَتُهُ َهيَّأَْت نَْفَسَها"

وُح َواْلَعُروُس يَقُوالَنِ " ْْ فَْليَشأْتِ . «تََعالَ »: ْسَمْع فَْليَقُلْ َوَمْن يَ . «تََعالَ »: َوالرُّ َوَمشْن يُشِرْ  فَْليَأُْذشْذ َمشاَء . َوَمْن يَْعطَش

انا    (22:17رؤ)"َحيَاة  َمجَّ

يِسيَن ِمْن يَشِد اْلَمشالَِ  أََمشاَا للاِ "  َوَمََلََهشا ِمشْن نَشاِر  ثُشََّّ أََذشَذ اْلَمشالَُ  اْلِمْبَخشَرةَ . فََصِعَد ُ َذاُن اْلبَُخوِر َمَع َصلََواِت اْلقِدِّ

(1-8:4رؤ)".اْلَمْذبَِح َوأَْلقَاَها إِلَى األَْرِض، فََحَدثَْت أَْصَواٌت َوُرُعوٌ  َوبُُروٌق َوَزْلَزلَةٌ 

ولع تى و وعسضوالعف لعلو ال ناةتشىلإ عمح –14:12ُو -ه ع  زاتسفرالخوروجوسوفرألعىوالالرسس

.ـال ى هض والضيط ال ظيى ،وتضربضدالىميحتطلمالنعمتوىال المةله،وهكذا

َمْن يُْؤِمُن بِي فَاألَْعَماُل الَّتِي أَنَا أَْعَملَُها يَْعَملَُها ُهَو أَْيضا  َويَْعَمُل أَْعظَََّ ِمْنَها ألَنِّشي َمشاض  : اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكَّْ "

(14:12ُو)".إِلَى أَبِي

ْخَرِة : أَْيضا  َوأَنَا أَقُوُل لََك "  َوأُْعِطيَك . َوأَْبَواُب اْلَجِحيَِّ لَْن تَْقَوى َعلَْيَها أَْبنِي َكنِيَستِيأَْنَت بُْطُرُس َوَعلَى َهِذِه الصَّ

َماَواِت  َماَواتِ  فَُكلُّ َما تَْربِطُهُ َعلَى األَْرضِ َمفَاتِيَح َملَُكوِت السَّ  لُّشهُ َعلَشى األَْرضِ َوُكلُّ َمشا تَحُ . يَُكوُن َمْربُوطا  فِي السَّ

َماَواتِ  (19-11:18عت)".«يَُكوُن َمْحلُوال  فِي السَّ

IIاخلطوط العريضة لسفر الرؤيا 
.وصفع صفاتع دهولعظىته18ُطدمُموعصورةواضح لع نفمه،ع طياً:1 ُارؤ -أ

.رسائل7ُطدمُموعصورةواضح لعىاُرُدهف الكنيم ع خنال:3–2ُارؤ -ب
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.ُطدمُموعصورةواضح لع التكليفوالىواردالمىاوُ :1–4ُارؤ -ج

.ضيرهلألعملى دهحُطدمُموعصورةواضح لع ةيفي ت:19–1ُارؤ -د

.ُطدمُموعصورةواضح لع عيراثنااألـدىع هلعل األرض:22–22ُارؤ -ه

IIIلإلعداد للغلبة، وللعمل بقوة: رسائل لسبع كنائس  
ولواألنبيواء"سوفرألعىوالاألُواماألخيورة"هووـىااـو إ سفرالرؤُوا -أ سس الوذىُكشوفألعىوالالوروحـواسوط الرس

.تحتقيادةوسلطا ُموعوالكنيم الى لي ف األُاماألخيرة

س -ب ـالحلوالرـفلأل داثالىذةورةف سفرالرؤُواةىوالوأنبياءاألُاماألخيرةف ال ىلعشُموعسيتشاركرس

سس .لف سفراأللعىال دثعشالرس

صناةنبوُ تحوتقيادتوه"ُس رفُموعالنضجالرو  النازمللكنيم إلطناعأ كامالضيط ال ظيى لعل أنه -ج

سسل هوـنفسالطرُط الت أطلمـهاعوس الضرـاتال شرةلعل ع ر،وه نفسالطرُط الت أسسـهاالرس

.ف سفرألعىالالرسل"الكنيم األول 

خطتهللتحركف سائلالنبوُ المب  ت ط ت ليىاتواضح لع ةيفي اإلست دادلإلبتراكعشُموعهذهالر -د

تس رفنواهوذهالرسوائل.فيمووعهووأقودرعو ُ ورفةيوفُس ودلعروسوه.لعل عمتوىال المةلهف ع يئهالاان 

وهوذا.ول ناقتوهـشو به حبوىفواًللوفيهوا،ُس طو ت رُ.نولعي الكنيمو التو ُبنيهواالىمويح،وةوذل خطتوهلل ىول

.لألعورع ن ُ ط 

فنح ن برلع  بنا.،وترةزلعل ةيفي إلعدادالكنيم لتميرف  بُموعتس ط هذهالرسائلت رُفاًللحطائم -ه

سووتكو هنوواك(.األـدُوو 22 خاصوو الىكافوولتالوو)،اإلنتبوواهلتحذُراتووه،واإلُىووا ـولعووودهلووهـطالعتنووالوصوواُاه

.لعظيى ،ولك الىكافلتستكو ألعظمتحدُات

ع الضرورىأ نمل فو عولء.ئُموعان ىلهف المنواتالت تمبمع هناكإستىرارُ ،دُناعيكي ف ع -و

،والوالءللحملع ُموع،ةإلعدادهاموضرورىلترسيخهذهالحطائمف نطاعأوسشع ع ال ياتنواالطالع 

.لتىتدلآلخرُ وللى تىش

ِ ْسلَِحةُ ُمَحاَربَتِنَا لَْيَسشْت َجَسشِديَّة ، بَشْل إِْذ أَ " َّّ َهشاِ ِميَن ُُنُونشا  َوُكشلَّ ُعْلشو  يَْرتَفِشُع ِ شدَّ . َعلَشى َهشْدِا ُحُصشون   قَشاِ َرةٌ بِشا

يَن ألَْن نَْنششتَقََِّ عَ َمْعِرفَششِة للاِ، َوُمْستَأِْسششِريَن ُكششلَّ فِْكششر  إِلَششى طَاَعششِة اْلَمِسششيِح،  َكِملَششْت ، َمتَششى لَششى ُكششلِّ ِعْصششيَان  َوُمْسششتَِعدِّ

(1-12:4ةو2)."طَاَعتُُكَّْ 

IVتطبيق الرسائل السبعة  
تبتالرسائلف البداُ لمبشةنائسف جيلُو نا:تاريخيا   -أ وُرىالب ضتشاـهـي .،لترسم التهمالرو ي ةس

ولموتلعلو ُطوي عو . توارُخالكنيمو هذهالكنائسالموب  ،والحواالتالرو يو للكنيمو فو  طوبعت اقبو عو

.إعكاني إثباتهذالكنهعىك 

تبتالرسائل:عاا   -ب سون عو توارُخالكنيمو ،تىاعوا2222ًف الطر األولالىينادى،ولعل عداركنائساللكلةس

.ةىاأ الرسال إل أهلروعي عوجه للكنيم ف روعاولكلالكنائسف الىاض والحاضروالىمتطبل
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تبتالرسائل:شخصيا   -ج .لتكو لهاإست اـاتع األفرادـشكلبخ  ةس

لعودد يوث.19–1ُالت هيزةنيم األُاماألخيرةلأل داثالىوجودةف رؤ:حداث األياا األذيرةباإلرتباط بأ -د

.ألرضلعل ااألزعن ف أص بوسيحيو ،التارُخاأل ياءف ذل الوقتسيكو األةارلعل لعبرالىمعني 

Vالعناصر املشتركة ىف الرسائل – دراسة السبع رسائل 
ع الىهمالح ووللعلو ع لوعواتلعو  والةولةنيمو ،وعواتواجهوهعو تحودُاتسياسوي ،:اإلطار التاريخى -أ

.واقت ادُ ،ورو ي 

كنوائسلعلو لومتنولةنيموتي عو ـوي ال.األعورالت ةانواُطوعوو ـهواوقودقودرهاُمووع:التأكيد على األمانة -ب 

 .(ساردس،والودةي )تطدُرُموع

،(2:4)أفمووس:ةنووائس3ةووا لعنوودُموووعأعووورلعلوو .ُ ووبأ ُف لوووهعوواال:إنتهششار ورفششم المسششاومة -ج
لطدإنتهرُمووعـشودة(.سىيرنا،وفينادلفيا)ةنيمتي لمتناالت دُنات(.2:22)،وثياتيرا(2:14)وـرغاعس

؛3:1أولعبوادةاألصونام؛ةوو/الطىوشو)لملبي ،الفماداألخناق ،ولعبوادةاألصوناما:الىماوع الت تتىالف 
.تحتاجإل توـ وُطوىهذاالت اليمالخاطئ لع الن ى الت ال(.22–12:22ةو1؛1:1أف

ُحتوىالحثأ ياناً.عاُ بأ ُف لوه،وقدألعط ُموعأعال لع األلعىالالت ُطلبها:الحث على اإلستجابة -  

اإلنشوااللعو الوصوي )السشلبية عو –فو أغلبهوا–ةانتالتحذُراتالت قدعهاُمووع.لعل لعن رالتحذُر

.(الرفض/اإلضطهاد)الخوفو(األول ـمببزُادةالبرة واإلنشاالـها

،2:7رؤ)ددةعكافوتةأـدُو عحو22ولعودـو .ةحافزلألعنواءليمووعالوذُ ُ وبرو وُ اهودو :للغالبينوعد  -ه 
إ فهومالىكافولت.أغلبهالهاتتىيمجزئ اآل ،وتامف الىلو األلفو (.3:1،12،21رؤ)؛(12،17،21

.لهوأعرضرورىليملحنالنطفـاباتف وجهالضاوط

هوا،والتو تحتاج1ف ةلرسال ُوجهُموعإنتباهنالنا ي ع نوا  جنالوهالىوذةورةفو رؤ:إعالن يسوع -و 

إرجش.3–2نا ي ع نوا  جنالُموعف رؤ11تسبرز.ختلف ةلةنيم لكل ال ع  االتالكنائسالىس

 .وق ناللىزُدع الضوءلعل هذااألعرإل عس

VI11 وصف ليسوع وتطبيقه على اإلغراءات املختلفة 
شْبَعةَ اْلَكَواِكش َ  اْلُمْمِسكُ َهَذا يَقُولُهُ »: إِلَى َمالَِ  َكنِيَسِة أَفَُسسَ " َهبِيَّشةِ  اْلَماِششي...  السَّ شْبِع اْلَمنَشايِِر الذَّ إِلَشى ...  فِشي َوَسشِ  السَّ

لُ َهَذا يَقُولُهُ »: َمالَِ  َكنِيَسِة ِسِميْرنَا ا َهشذَ »: إِلَى َمالَِ  اْلَكنِيَسِة الَّتِشي فِشي بَْرَاشاُمسَ ... فََعاشَ  َمْيتا  ، الَِّذي َكاَن َواآلِذرُ  األَوَّ

ْيُف اْلَماِ ي ُذو اْلَحدَّْينِ يَقُولُهُ الَِّذي لَهُ  َعْينَشاِن ، الَّشِذي لَشهُ اْبشُن للاِ َهَذا يَقُولُشهُ »: إِلَى َمالَِ  اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي ثَيَاتِيَرا.. . السَّ

للاِ  َسشْبَعةُ أَْرَواحِ َهشَذا يَقُولُشهُ الَّشِذي لَشهُ »: َسِة الَّتِي فِي َساْرِ سَ إِلَى َمالَِ  اْلَكنِي... َوِرْجالَهُ ِمْثُل النَُّحاِس النَّقِيِّ ، َكلَِهيِ  نَار  

ْبَعةُ اْلَكَواِك ُ  إِلَشى  ... ِمْفتَشاُح َ اُو َ ، الَّشِذي لَشهُ اْلَحشقُّ  اْلقُشدُّوسُ َهشَذا يَقُولُشهُ »: إِلَى َمالَِ  اْلَكنِيَسشِة الَّتِشي فِشي فِيالََ ْلفِيَشا.. . َوالسَّ

ُوِ ِكيِّينَ  َمالَ ِ  اِ ُق،  الشَّاِهدُ ، اآلِمينُ َهَذا يَقُولُهُ »: َكنِيَسِة الالَّ (3:14رؤ–2:1رؤ)".َذلِيقَِة للاِ  بََداَءةُ األَِميُن الصَّ

وهوـهذاُ ودناللى ودولألزعواتالطادعو خونالأ وداث.ف هذاال زءُفتحُموعـ يرتنالنرىعاـداخلقلبه -أ

الـدلناع النىوفو اإللعونا الىحوددهوذالعو قلوبُمووعولعو الخدعو واإلرسوالي ؛وهوذاـوت .األُاماألخيرة

جهو 11ف هذهالدراسو سونتتعلفو .ىاتإـليسن ل وندرسهذهالحطائمونطرهاأعامىـإُىا لنطاومه 
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الىىمو ـالموبش)عختلف داخلقلبُموع،والتو تكشوفلعو بخ ويتهولعو خدعتوهالتو ُرُودهاعو الكنيمو 

(.ةواةبذسةرتعرتي 

VIIتطبيقات 1: من له أذن فليسمع 
توبهوذا.عاُطولهالروحتكررهوالدلعوةأ ُكو لناآذا لنمىشاألعرالذى ثلعليهُموعـشكلعس -أ 11لطدةس

:8؛لو7:11؛عر4:9،23؛عر13:9،43؛عت11:11عت()ف سفرالرؤُا8ف األناجيل،و8)عرة
.(13:9؛رؤ3:1،13،22؛رؤ2:7،11،17،29؛رؤ14:31؛لو8

وُح لِْلَكنَائِسِ " (2:7رؤ)." َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ

.له أهمية كبيرة عند يسوع ل تس ط إبارةإل أ الحمالىس:أوال   -ب

،فهوُدلعوناأ نبحثلعو الحطوائمال ىيطو الىوضوولع أعاعنوا.عىاهوواضحهنا  أكثرُطولُموعأ :ثانيا   -ج

.وأالنرض فطفـفهمعاهوظاهروسطح 

مالعدةالروحالطدسـدو عس.  ع الروحالطدسلنتىك ع اإللىامـهاألعرُتطلبالىمالعدةالفائط للطبي:ثالثا   -  

 لو ُمووعـكولوضووحأ هوذاأـ ودعواُس. لو أعاعوهكرسي ع فهمالحمالىسل ُتىك لعطلأةارالىمعني الىس

.وُرُدناُموعأ نطلبالى ون ع الروحالطدس.ُكو لع قدرتناالطبي ي لعل الفهم

وقود وذرهم.المكافشتت والمصشير األبشدىُحوثُمووعبو بهفو سوفرالرؤُوا،ُكوو ألجوللعورةةوف :رابعا   -ه

 وي تطورأةول.عورإلدراكهوذااألو ذرناأ ُكو لناأذ لنمىش،أل األعرُحتواجإلو ـ ويرةفائطو للطبي و 

."إلعل ل أةارلع هذااألعر..ُارب"عكافتةصل 

ـوال ىمواإلسوتىرارُ فونح لو نموت يبتلطائيواً. لنو هنوالونسلمـالحطوائمالىسنحتاجإل ت ىيموترةيز:ذامسا   -و

ألننوانىيولفاألعرُحتاجإل إلتزامواٍعللحفاظلعل هذهالحطائمفو  ياتنوالعلو الىودىالطوُولنظوراً.الكافي 

.ـالطبي  أل نفطدالتناعسع ها

فالروحُرغبف (.الكنائس)ُبدأف توجيه دُاهلل ىالعاتثم(أذ "له"ع )ُبدأُموعـالتحدثعشاألفراد -ز

.إست اـاتفردُ ،وجىالعي 

ةووٍلعوو دلعوووةرددصوودىوهوووـهووذافوو ال هوودال دُوودةلووهلوومُ وودرهووذاالحووثوالتحفيووزعوو أ وودإالُموووع، -ح

ذل اآلب،وةو(1–1:4توث")ُكوو لهومأذا ليموى وا"ـى نو أ "إسوى وا" ي قوالللشو بأ " عوس"

(.41:12عز)أُضاً

بُّ إِلُهنَا َربٌّ َواِحدٌ : يَا إِْسَرائِيلُ  إِْسَمعْ " تِكَ . الرَّ بَّ إِلَهَك ِمْن ُكلِّ قَلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ قُوَّ  تث)".فَتُِح ُّ الرَّ

1  :4 - 1) 

VIIIالقيادة الرسولية: مالك الكنيسة  
وف ال هدال دُود؛".أن يلوس"ةلى عناكه ف اليوناني .ةنيم ل لكلالطائدالرسوُسشيرعناكالكنيم إل  -أ

(.9:12؛لو7:24،27لو)تشيرهذهالكلى إعاإل عناكأوإنما ُحىلرسال 

.(1:2؛عر11:12عت)تسرجىتالكلى إل عسرسل ي ةا الكناملع ُو ناالى ىدا ف 
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ُكوو ةوذل .ـابوات،وـشو الع ،وـكول نوو،الىوأل لنهوالعلو للعو  ىاُو الرسوال ـوت ُسُكو الىسرسلعموئو -ب

 وي ُاضوبف لو الطوادةأالُنموحبوا.ـموببالخووفأوالىمواوع أواإلهىوال لعمئوالًلع لعدمفطودا الرسوا

.ُتبشالناسأىرسال تس ل ـاباتوـ رأة.3–2ُارؤالناسع رسال ُموعالواضح في

IXيؤكد يسوع على املكافآت األبدية  
هووُ ورفعواسووفنحتواجإليوه.7–1 وعتو3–2ُواقدمُموعألعىمت ليملعو الىكافولتاألـدُو فو رؤ -أ

.ليحفزناأثناءخطتهلألُاماألخيرةـىافيهاع أزعاتوع ع دلعظيم

؛نووال(2:7)اةالتو فو وسوفالفوردوساألةولعو بو رةالحيو:3-2مكافأة أبدية فى رؤ 22يعد يسوع بـ -ب

  وواة؛ُس طووو (2:17)ةوولعوو الىوو الىخفوو ؛األ(2:11)؛الُمذُوو الىوووتالاووان (2:12)إةليوولالحيوواة

:2)؛ةوةوبال وبح(2:21)؛سولطا لعلو األعوم(2:17)؛إسمجدُدعكتوبلعل الح واة(2:17)ـيضاء
أعواماآلبوالىنائكو ُموعُ ترفـإسىائهم؛(3:1) ع سفرالحياةُسىحإسمال؛(3:1)؛ثيابـيضاء(28

؛الىضووطهدُ ُ رفووو أ ُموووعُحووب(3:9)الىضووطهدُ ُووتتو وُموو دو لعنوودأقوودامالىوومعني ؛(3:1)

؛ُسكتوبلعلويهمإسومى،وإسومأوربوليمال دُودة،وإسوم(3:12)ف ـيتىألعىدةو  بحُ؛(3:9)الىمعني 

:3)؛لعيو عىمو  لرؤُ أفضل(3:18)؛ثيابـيضاء(3:18)ُ طو ذهباًللان ؛(3:12)ال دُدُموع
.(3:21)؛وال لوسع هف لعربه(3:22)؛لألةلعشُموع(18

االحيواةالتو تومهلهملنووالووهووُودلعوالىومعني أ ُحيو.ُتحدثُموعلىمعني نالوان ى الخناصالى وان  -ج

:2أف)،وه لعل أسواسإسوتحطاقاتُمووعالخناصوالتبرُرهولعطي ع اني عوهوـ لنا.ألـدُ الىكافلتا
،أولعل أساسإعتنانناليموعلىنحوهلنواهوذاالخوناصأعاالىكافلتالمىاوُ فه لعل أساسألعىالنا.(9–8

.ال ظيم

سفتعرالخناصهوأعرعنته ،لكنهُرةوزُتحدثُموعلكنائ.تس ط الىكافلتـاإلضاف ل طي الحياةاألـدُ  -د

ل ُتىك ةلالىمعني ع التالوبلعلو لعودماألعانو التو ُسشوير.لعل عناطمع ين ع لعدماألعان ف  ياتهم

.لهاُموع

ع ظمالىكافولتتكوو ـإلعطواءدرجو أةبورعو .ستس ط ـشكلعبدأىلكلالىمعني 22ع ظمهذهالىكافلتال  -ه

سوتكو هنواكإختنافواتةبيورةـوي عواُنالوهةولوا ودعو .التو تس طو لل ىيوشبدئي ـالحياةاألـدُ الىكافتةالى

.للىطاُيسالىختلف الخاص ـىكافلتالىمعني 3–2ُاف رؤُت رضالحدُث.(11:41ةو1)الى د

ضووحعواق ودهُمووع وي للىكافلت،لذاُ بلعليناأ نفهومـوأعلى مقياس يثأ الاالبي همع سينالوا -و

.3–2ُادلعاناأل نكو غالبي ف رؤ

.ىالجوزءهوامجوداًعو ع ويرنااألـودىنوُ أوغيرذىقيى ،لكنهالعل ال كستسهذهالىكافتتليمتأعورثا -ز

فه تمهلنالنااـرـابواتوثطو فو أننواسوننالفو .لذاوجبلعل ةلالىمعني أ ُفهىواـوضوحهذهالىكافلت

النووراإللهو ،تفطودقوتهواوقودرتهالعلو عو خونال وي نورىالى انواة.األـدُ عكافلتلع ةلإختيوارقىنواـوه

.وتهدُدناإخافتنا

؛أ الىكافولتسوتس ط ـالكاعوللكولالىومعني –عخطئواً– لومالوب ضُس.كافولتـالطالعو ـشوكلةبيورتورتبفالىس -ح

وهوذاُخورجالىكافولتعو سوياقها يوثتتطلوبالتوـو لعو ـ وض.ـاضالنظرلع ةيفي الحياةالت لعابووها

.األعوروالاباتللنهاُ 
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طدمللىمعني الىولوودُ ثانيو  وافزلتكورُسأةبور،الُحاهمُموعلعل أ ُولدواثاني ،لكنهُس3–2ُاف رؤ -ط

.ف وجهإغراءاتوضاوطعحددة

أعواـالنموب لكنيمو .ألول ليموع ت نهاُو  يواتهمـالنمب لكنيم أفمس،الالب ت ن ال ودةللىحب ا .1

وثيواتيرا،ـالنموب لكنيمو ـرغواعس. تو إلو الىووتسىيرنا،فه ت ن األعان فو وسوفاإلضوطهاد

.فالالب ت ن عطاوع الفماداألخناق ولعبادةاألصنامف الباق ع  ياتهم

ر ياةال ناةوالتىم سرُ اًـاألعورالىىنو  لهمتطوُساردس،الالب ت ن اإلنتباه،أوللكنيم ف  .2

لىااـرةف الطالع لىاتبط ع ،الالب ت ن اـالنمب للكنيم ف فينادلفيا.ع ىف ـداُ  ياةاإلُىا 

.الودةي ،فالالب ت ن عطاوع الفتورلكنيم ف أعال. ياتهم

Xفهم الدعوة للغلبة 
.لذُ نض واف عواجه التحدُاتالىحددةالت ت رضُموعللحدُثلعنهاف  ياتهمالاالبي هماألبخاصا -أ

.موتىرةلإلنت وارـكولعواأوتينواعو قووةحاولو الىسلكو الىسالطبي  الداخليو الالب الت ن الوصولللكىالف 

.لعطفطيىناـكل نا وفالربُس

موبةوٍلعو داود،. ةنوانوداوملعلو سو يناللطالعو لكو لهواعكافوتةإ"ناق  "إ ألعظمأعان لعندناه  -ب لطود س

أع)ةتبـولسلعو داودأنوهةوا أعينواًفو تتىويمةولعشويئ ى"طالعتهمالناق  "أعناءـالنظرإل وإـراهيم

.(4:22رو)،وإُىا إـراهيمةا ـدو أىإرتياب(13:22

XIمن هم الغالبني؟ منظورين خمتلفني للغالبني 
 ًورفوضُالبةلالىمعني هذااألعرـشكللعامـاإلُىا ـيمووع:عدا اإليمان الذى فى العالَّ الغلبة على:أوال

.(1–1:4ُو1؛1–4:1ُو1)ضل الت ذةرهاُو ناف رسالتهالت اليمالىس

أ ُالوبت نو أ .3–2ُواُالبالىمع تحدُوداًةىواهووعوذةورفو رؤ:الغلبة على عدا األمانة للرب:ثانياً -أ

.،أوأ ُم  ـاباتللوصولللطالع ُميرف طرُمالنضجالرو  

فطوفنغلش  عشدا األمانشة،وةىومعني .ُوومأ نولودثانيو نغلش  عشدا اإليمشان،ُىوا قبلأ نتت الو اإل:علخص -ب

.ـاإلستىرارف الطالع  ت نهاُ  ياتنا

تس طو ـودرجاتعتفاوتو تب واًألعانو 3–2ُاولـت عكافلترؤه الت ليمال حيحالذىُط:المكافتت األبدية -ج

النططو األساسوي .الىكافلتتس ط ـاإلضاف ل طيو الحيواةاألـدُو الى انيو .الشخصف الحبوالطالع ليموع

رليسةلالىمعني سيالبو ف الىناطمالتو أبوا.ه األعان ت اهأعورتحدثلعنهاُموعف  ياةالىمعني 

.لهاالروحالطدس


