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ُبطهسُجزيرةُإلىُالرسولُيوحًاُفيٌ ُ

ُعهذُفيُُ(ُاليوٌاىُفيُاآلىُتوجذُالتيُ)ُ

ٍيُاالوبراطورُ ُالرسولُيوحًاُوكتب.ُُدوويتياىُالرووا

ُشاهذُبعذواُالهيالدُبعذُُم59ُ-59ُُعاويُبييُواُالسفرُهزاُ

ُتحذثُسوفُالتيُواألحذاثُالهسيحُيسوعُالربُعيُرؤياُ

ُإلىُوعهُيعيشواُكيُالهؤوًييُويأخزُالعالنُليذييُثاٌيةُيأتيُعًذواُ

ُوتأثيرُالههجذُالهسيحُللسيذُصورة(19ُُُ-1ُُ:11ُُرؤ)ُوفيُاألبذُ

ُلكلُرسالةُيسوعُالربُأرسلُُ.ُالرسولُيوحًاُوعُوقابلتهُ

 . وحتواهاُيالحظواُأىُجهيعاُعليهنُكاىُولكيُالسبع،ُالكًائسُويُ

 

 

 

 

 

 



2 
 

( أوا اآلى  99أع أسس بولس الرسول كًٍسة ٌف وذًَة أفسس و هً وذًَة روواٌٍة ؼظٍهة )

 . فهً وذًَة خربة ؼلى الساحل الغرٌب لتركٍا

 التً الطقوس تلك ٌف َشاركوى سالًا كاى حٍث دَاٌا لآللهة ؼظٍن وػبذ الهذًَة تلك ٌف كاى

ا  تتضهي كاٌت  وشاكل هًاك كاٌت الكًٍسة داخل وٌف  . وسحر ٌجاسة وي أخالقٍة غٍر أؼهال

 . الًٍقولوَوى() الكزبة الهػلهٍي بسبب

 وػتقذاتها ٌف صحٍحة كًٍسة فهً(  4 - 2 األؼذاد ) ٌف الهوصوفة الكًٍسة ٌوع ٌف فكر  

 . بها بذأت التً َسوع للرب الهلتهبة الهحبة تلك فقذت ولكًها واجتهاد بجذ وؼاولة

ُ.ُوكرازتهاُوعبادتهاُوشعبهاُالكًيسةُلتلكُصورةُلترسنُخيالكُاستخذم

               .   رقن للًقطة اتبػا (  5ع ) ٌف الكًٍسة لهزه َسوع الرب قاله وا ؼي والحظاتك دوى 

 وسط الكلهات هزه وثل تحذثها أى َهكي التً الهختلفة األفػال وردود الٌطباؼات ٍلتخ

 . األؼضاء

 ؟ َسوع للرب حبها تفقذ الكًٍسة تجػل أى َهكي التً األشٍاء هً وا  

 . الًهو ٌف وتستهر للرب كًٍستك ووحبة وحبتك تًهو حتى صل  
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ُبالوالءُوتذييُأفسسُشهالُجهيلةُوذيًةُسهيرٌاُكاٌت

ُوات(.ُأزويرُفيُتركيةُوذيًةُأحذثُفهيُاليومُأوا)ُلروواُ

ُفيُوهوُإيهاٌهُبسببُبوليكاربوسُاألسقفُفيهاُ

ُويالدية191ُُ،199ُعامُبييُواُعهرهُويُالتسعيًاتُ

ٌُفسهُيًقزُحتىُربُهوُقيصرُبأىُيقسنُاىُسئلُعًذواُ

ُيتركًيُولنُالربُخذوتُعاوا69ُ:ُ»فأجابُالحرق،ُويُ

ُ!«ُ.ووخلصي؟ُولكيُعلىُأجذفُفكيفُبأرىُأصابُ

ُ

 . بكثٍر أغلى بأشٍاء ولكي والزهب بالفضة ٍسل الكًٍسة هزه وثل غًى ٌف فكر 

 . الًاس لهؤلء وػشَة َسوع الرب كلهات كاٌت كن ٌف فكرُُ

ٌٍ الهوت أوا جسذي األول الهوت إى  . أبذي فهو الثا

                               

  

ُ

ُ
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 لذَهن وي الكًٍسة ٌف وكاى( 91ع) الشٍطاى كرسً هو وهزا – لشَوس وػبذ َوجذ برغاوس ٌف

 الجًسٍة الشرور ٌف فتورطوا وػها تػاطفوا قذ وآخروى الهسٍح السٍذ تػالٍن وغ تتفق ل آراء

 هؤلء تأدَب الكًٍسة وتجاهلت لألوثاى الهزبوح اللحن واشتهوا الهػبذ، ٌف تهارس كاٌت التً

 . الًاس

 ووشوشة وختلطة شهادة قذوت فقذ  ؛ أَضا أداٌها كها ةالكًٍس تلك َسوع الرب وذح لقذ 

 هؤلء شاهذوا قذ الكًٍسة لهزه ًَتهوى ل الزَي الًاس وي كن ٌف فكر.  َسوع الرب ؼي جذا

 ؟ الشهود

 وختلفة وشخصٍة اسن واَضا( الهخفً الهي) روحً باٌتػاش األوًاء َسوع الرب وؼذ لقذُُ

 . الهسٍح َسوع الرب ؼطاء ٌف تأول (   97ع)  ( شخصٍته ؼي َتضهي الشخص اسن كاى )

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 وبالرغن  . قلوبهن بكل الرب الكًٍسة أؼضاء وػظن أحب(  للتجارة وركسا كاٌت التً ) ثٍاتٍرا ٌف

 ٌجاسة أؼهال إلى البػض قادت والتً( ٌبٍة) القٍادة وكاى ٌف شرَرة اورأة هًاك كاٌت رلك وي

  .الهسٍحٍة بالػبادة الوثًٍة األٌشطة وازجة أخالقٍة ل

 ٌف آخزا واحذ لفرد القوي التأثٍر بسبب الكًٍسة هزه ٌف تولذ الزي التوتر تتخٍل أى حاول 

 . الهوقف هزا وثل ٌف بالهسٍح تهسكوا الزَي الؼتبار

 .  ظاهرَا وستقٍهٍي أفرادا الًاس اتبغ ؼًذوا بذأت البذع وي الػذَذ أى تزكر

 للزَي ٌفسه َسوع الرب شخص هو الزي «الصبح كوكب» باؼطاء َسوع الرب وؼذ لقذ 

  .األون كل ؼلى بسلطاى اَضا وؼذ كها الهًتهى إلى َصبروى

ُ

ُُ
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 (2-92: 9) ٌف الروشَة اللغة وستخذوا َسوع الرب شخصٍة ؼي كله الجسء هزا َػلي

                        إلٍها َشٍر التً الكًائس ٌف الزَي والخذام الرؼاة هن(  9ع ) الهالئكة أو فالًجوم 

 . ( الزهبٍة الهًاَر )

 . ( 6:  44إش  ) وحذودة الغٍر الهسٍح طبٍػة إلى تشٍر(  8ع ) واآلخر األول 

 . الشر َسوع الرب بها سًٍهً التً الطرَقة إلى تشٍر( 92ع) الحذَي رو السٍف 

 . لألصحاح قراءتك خالل وي وحبته ودلئل َسوع الرب شخص سهات قائهة ٌف سجل  -9

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الكًٍسة تلك شػب جػل الزي وا واستًبط أفسس كًٍسة إلى الرسول بولس رسالة اقرأ

 . األور باديء ٌف قلوبهن كل وي الهسٍح َحب

كثر الفهن ٌف تتػهق حتى للشرح بكتب وستػًٍا(  1,  2 رؤ ) ثاٌٍة اقرأ    . أ

ُ
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