
1 
 

 َبذو ربما. أصحاحٍه مجٍذَه مه وَالهما المقذس، المتاب ٌف أصحاحٍه آخر إلى ىأٌت واآلن

 ما وعادة ما، ممان مه تبذأ أن ولمه علٍل َوحوا ارؤَ ٌف اآلن ىذخل أن المواسب غٍر مه

 ، السفر هزا وجمال بهاء مه بعض إدراك استطعت إرا .ببعضهما األصحاحان هزان َرتبط

 المتاب مذار على تتمرر وحقائق صور على السفر َعتمذ .السفر باٌق رلل لذراسة َذفعل ربما

نثر تقترب وأن رلل ترى أن لمً تستطٍع .المقذس َوم  نل سوقترح السفر، هزا مه أ

 أن تستخذم َممول. المقذس المتاب خالل تتبعه أن َممول بالذراسة مرتبطا موضوعا

نرتل على تعتمذ أو فهرًسا  واإلىجٍل السفر هزا ارتباطا بٍه هواك أن المالحظ مه. فقط را

 َوحوا الرسول وهو الشخص ىفس هو أن الماتب على قوي دلٍل وهزا ، ( َوحوا اىجٍل ) الرابع

 .ىفسه
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 ؼلى تأثٍرها كاى أؼؼٍت؟ وارا لهارا الرؤَا، هزه تلقى وي بأول لتزكرك( 3-1:1رؤ) اقرأ

 حًٍئز؟ تلقوها الزَي

 . حٍة بؼرَقة الهصورة الحقائق تهاوا وغ هزه تتفاؼل أى صل  

( 15:  12-11: 19)رؤ    وَحذثًا. َوحًا رآها التً السابػة الرؤَا( 8-1: 11رؤ ) َسجل  :  ولحوظة

 .للسفر الًهاٌئ للهشهذ افتتاحٍة الرؤَا السابػة هً بالحقٍقة وهزه. السابقة رؤى الست ؼي

كتب     رلك تفػل وأٌت. رآه الزي هزا القذَن وقارى. الجذَذ الػالن وي َوحًا رآه بها قائهة ا

 .الجذَذة وروؼة الحٍاة ؼظن تذرك أى حاول

 . للكًٍسة تروس( 1 ٌف )ع «الهذًَة. »شرَر هو وا كل إلى َروس( 1 ع) ٌف «البحر: »ولحوظة

 ؟ بكًٍسته هللا ارتباغ ؼي الهوجودة الشواهذ وا   

 واألرض السهاء الحٍاة ٌف وي والظٍق بالٍأس شػرت لو وارا القلٍلة، األخٍرة َاماأل ٌف   

 ؟ أول وي لٍوحًا الرسول الرؤَا هزه تػؼٍك وارا ؟«األولى

   . حولًا وي الػالن الشرَر هزا وتاؼب بسبب عٍق وٌف وكتئبوى أٌهن تػرف الزَي ألجل صل  

   . الػالن ٌف صورة بأي الهقهورَي هؤالء ألجل أَظا صل  
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. «الحمـل عـروس» بـ المذَوـة أَضا هـزه وتـوصـف. إلٍهـا المؤموٍه نـل سٍـزهب المذَوـة هزه

 .ألجلهـا التـً مـات نوٍستـه آخـر جـاىب مـه وهـً

 الـزي الخـاص الشًء ماهـو. بموضـوع الرؤَـة َختص ىسألـه أن َممه الـزي المثٍـر السـؤال

 األعـذاد؟ السـؤال مه هزه عه هزا ستجٍب نٍف ولمارا؟ ٌف المذَوـة َلحظـه أن لٍوحوـا نـان

 سبؼا ؼشر االثًى شٍخا 14 ال َهثل( 4:4) وٌف( 1:15) بأصحاح( 9 ع) َرتبػ 

 .للكًٍسة ثن إسرائٍل لبًً أحجار األساس. تلهٍزا ؼشر واالثًً إلسرائٍل

 الوصف هزا ًَؼبق أي وذى إلى الهقذسة؟ الهذًَة هزه تصف كٍف( 11-9 أؼذاد) اقرأ 

كًٍستك،  ألجل لتصٌل هزا استخذم اآلى، بالفػل َػذ ؼروسه هللا ألى الٍوم؟ الكًٍسة ؼلى

 .األؼظاء وكل والخذام

 القذَن، الًظام ٌقصات كاولة حتى إٌها تهحو الهذًَة هزه وذى أي إلى( 17-11 أؼذاد) اقرأ

 وقلقة؟ الًقصات هزه أى تجذ وذى أي إلى الػًصرَة وواشابه؟ التفرقة الًجاسة، الظلهة، وثل
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 . الخلٍقـة االولى ىتزنر أن َجب الجذَذة الخلٍقة لهزه المامل األثر ىذرك لمً

كتب12: 3-4: 1تك ) إلى ارجغ ثن األؼذاد هزه اقرأ لزلك     بٍي والخالف التشابه ٌقاغ ( ا

 .هللا( وغ الػالقة الشجرة،اللػًة،: وثال. )االثًٍي

 هزا خلق إلؼادة وـا وـذى تشوقك ؼًه أوس، واتحذثًا بهتابػة. الصور بهزه ؼقلك اوأل  

 .إلى صـالة أفكـارك حول الساقػ الػالن

 القذس الروح دور واهو  األؼذاد، وي هزه. وؼهله القذس الروح إلى ؼادة تروس الهٍاه كاٌت  

 الجذَذ؟ الػالن هزا لفههك ؼي هزا َظٍف وارا بالًهر؟ له الهرووز
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 ؟   بالػالن فٍها هللا اتصل( وختلفة بؼرق) وًاسبات 3  تزكر أى تستؼٍغ هل

 حقٍقة َلخص الزي ( 1 - 1  : 1 إلى ) ترجغ أى َهكي. األفكار بػط  «الٍوم ووعوع»  سٍػؼٍك

 . بالفػل اإلٌساى إلى َتحذث هللا أى

كتب الهراحل الهوجوده هًا التً    ٌف هزه األؼذاد ، التركٍس هو ؼلى كلهة هللا . اقرأها ثن ا

 (  3 - 1:  1الصادقة إلًٍا ) رؤ  أوصل هللا بها كلهاته

وارا َقول لًا َوحًا الرسول ؼي كل ورحلة ؟ وا هً أههٍة الثقة بكلهات الرب ؟ وارا سٍحذث لو 

 أى كلهته كاٌت غٍر ووثوق بها ؟ 

 لٍوحًا سواء ،  لها الصحٍح الواجب الفػل رد كاى وارا راته، اإلٌجٍل ؼي ؼبرت الكلهات هزه  

 بػذه؟ سهػها لهي أو الرسول

   –  وتوازٌـة التػالٍن الغٍر – الهرؽقات) اإلٌجٍل استخذام فٍها َساء التً الؼرق واهً  

 فػلك؟ رد َكوى أى َجب كٍف...(  وهكزا

 . بزلك أحذ الَتأثر لكى صل
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 لألبرار الحالة األبذَة ؼي هللا َصرح وهًا. كلهته تحققت وقذ  «ٌور لٍكي»  هللا أور الخلق ٌف

  . اأَظ   كلهته وستتحقق

كتب ثن( 15-11 أؼذاد) اقرأ    تأثٍرها ٌف الحقائق لحتهٍة هزه فػلك رد هو وا. الحقائق ا

 الرب؟ الَػرفوى الزَي هؤالء وؼلى ؼلٍك

 َسوع الرب ؼلى كله بالتركٍس الهقذس الكتاب باألحرى أو أى ًَتهً  السفر الهًاسب وي   

كتب َسوع؟ الرب ؼي الرسول َوحًا وارا َقول (11، 12 ،16 أؼذاد) ٌف. الهسٍح  .والحظاتك ا

 اقبل ثن.  َسوع الرب الرسول ؼي َوحًا قاله وا استرجغ ثن( 11، 11 أصحاحً) ؼلى راجغ  

     َساؼذك قذ.   الحهل لتسبٍح تقذم ثن  ، (55)إش كثٍرا  تشبه والتً ( 17 ع) ٌف التً الذؼوة

 تػبذ هادیء ٌف َسوع الرب قذوً ؼًذ وتسجذ تًحًً أى أَظا أٌت ربها تود.   (12-9: 1رؤ)

 لهزا؟ باإلعافة الالئق ؼهٍق. وا هو التجاوب
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 ًَتهى التً ردد الكلهات القراءة ٌهاَة وٌف   . وتأٌٍة ( قراءة 11  ، 11رؤَا  ) أخرى ورة اقرأ 

 . (11: 11 رؤ) السفر هزا بها

 .  الهقذس الكتاب ودراسة قراءة وي التاٌل لبرٌاوجك خؼػ  

 


