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 لثاني ااالصحاص – سفر الرؤيا    
ِة، َويَْحَفظُوَن مَ   . اْلَوْقَت قَرِيٌب. نال ا ُهَو َمْكتُوٌب فِيَهاطُوبَى لِلَِّذي يَ ْقرَأُ َولِلَِّذيَن يَْسَمُعوَن أَقْ َواَل الن ُّبُ وَّ

ابونا تادرس أبونا تادرس يعقوب عن هذا اإلصحاحيقول     

 مقدمة عن رسائل الكنائس السبع
 :يليق بنا أن نعرف

: كانت هذه الكنائس قائمة فعالاوالحديث موجه إليها. غير أنه كما يقول األسقف فيكتوريينوس و  أوًلا
القديس أغسطينوس وغيرهما أن ما ورد بهذه الرسائل يخص حالة الكنيسة في كل عصر ويخص حالة 

الج لكل ضعف المؤمن من حين إلى حين، فهي رسائل موجهة إلى كل مؤمن كمرآه يري فيها نفسه ويري الع
 .من فم الرب نفسه

ثانياا: يخاطب الرب الكنائس في شخص مالئكتها أي أساقفتها، محمالا إياهم مسئولية الرعاية،ملزماا إياهم أن 
يحملوا ضعفات شعبهم كما يتكفلون بنمو أوًلدهم. وفي نفس الوقت يوحي إلى الشعب أن يتقبل توجيهات 

 الله ووصاياه خالل أساقفته وكهنته
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 :ثالثًا: فيما يلي ضعف كل كنيسة والعالج المقدم لها
التأمل في شجرة الحياة )األبدية(          أفسس : الفتور في الحب    : . 

انتظار إكليل الحياة                سميرنا : معاناة األلم         : . . 

ارسة األسرار المقدسةمم            برغامس : العثرة في الكنيسة  : . 

بتر الشر                     :  ثياتيرا : الشهوات الشريرة . . 

اًلهتمام بالمجد السماوي )الداخلي(                        :  ساردس : الرياء   . 

إدراك حقيقة مركزنا السماوي            فيالدلفيا  : التراخي في العمل   :  . . 

المثابرة برجاء                    ًلودكية   : الفتور الروحي      :  .. " 
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 ول :السؤال اال
منا "من يغلب" رسالة موجهه لكل مالئكة الكنائس السبعة وموجهه  لكل واحد- ١س    

  فاالحياة هى جهاد وحرب ضد عدو الخير وعندما نتمسك بالله يعطينا الغلبة والغلبة لها مكافأة

 اكتب مكأفاة الغلبة لكل مالك من مالئكة الكنائس اًلربعة التى فى هذا اًلصحاح ؟

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________  
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 :السؤال الثاني
يْ َقَتَك َوفَ ْقَرَك َمَع أَنََّك َغِنيٌّ  9 - ٢س  ِِ  “أَنَا أَْعِرُف أَْعَماَلَك َوَض

اًلًلم التى اجتازها مالك كنيسة سميرنا كانت اداة تنقيةله فلم تكن له ضعفات . والقديس بولس اعتبر اًلًلم هبة من الله اى 
 هدية اكتب اًلية الداله على ذلك خالل 

 (؟١)فى 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________ 
 
 
 
 
 


