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  مھمة الرسول
  
  ١٧الفصل 

  ٨٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لفھم الخطوط العریضة والتسلسل الزمني لسفر الرؤیا: الھدف

ا َرأَْیتُھُ َسقَْطُت ِعْنَد ِرْجلَْیِھ َكَمیٍِّت، فََوَضَع یََدهُ ١٧ الَ تََخْف، أَنَا ھَُو «: ْلیُْمنَى َعلَيَّ قَائِالً لِيافَلَمَّ
ُل وَ ا . ْلَمْوتِ اْلھَاِویَِة واَولِي َمفَاتِیُح . آِمینَ . آلبِِدینَ اَوُكْنُت َمْیتاً َوھَا أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد . َواْلَحيُّ ١٨آلِخُر، األَوَّ

  )١٩-١٧:١رؤیا. (فَاْكتُْب َما َرأَْیَت، َوَما ھَُو َكائٌِن، َوَما ھَُو َعتِیٌد أَْن یَُكوَن بَْعَد ھََذا١٩
. ْلبَاَب، أَْدُخُل إِلَْیِھ َوأَتََعشَّى َمَعھُ َوھَُو َمِعياإِْن َسِمَع أََحٌد َصْوتِي َوفَتََح . أَْقَرعُ ْلبَاِب وَ اھَئَنََذا َواقٌِف َعلَى ٢٠

  )٢٠:٣رؤیا(
 قال. سفرالخطوط العریضة لل ھي بطمس على جزیرة یوحنا تلقاھا أن المسیح یسوع رؤیا ھمفأداة ھامة ل

التي األشیاء " بأیضا كت یوحنا كذلك. لكنائس السبعإلى ا أن یرسلھو شاھده ل مایسج أنلیوحنا  یسوع
 في نقاط ثالثال ھذه. في المستقبل حدثتیمكن أن  األشیاء التي وكذلك، في الكنائس ما یحدث أي "ھي

  .سفرالخطوط العریضة لل تشكلالمستقبل، و، الماضي والحاضر
 

في  آسیا الصغرى نت موجودة فيالتي كا السبع الكنائس یسوع یتناول، الثاني والثالث صحاحیناإلفي 
 ئیة لھذهنھایال تعلیقاتھ. ودكیةالو، فیالدلفیا، ساردس، ثیاتیرا، برغامس، سمیرنا، أفسس :ذلك الوقت

  .لى التوبةع معظمھا یحث ھو، و"للكنائس ما یقولھ الروح فلیسمع أذنمن لھ "  :ھذه العبارة ھي الكنائس
ال  إذا كانوا  .یسوع، األول حبھا عن تتخل يتال، سسأف ھي عالجھا أول كنیسة، على سبیل المثال

   .أي خدمتھا–سیزحزح منارتھا  انھ یسوع یقول، یتوبون
، إذا كان األمر كذلك .تاریخ الكنیسةالخطوط العریضة ل تمثل ھذه الكنائس العلماء یعتقدون أن بعض

 على وشك أن یسوع، إیمانھا يف ةفاتر األنھ. الیوم مثل الكنیسةت، تحدث إلیھا الكنیسة، آخر الودكیة
، "وعاریة عمیاء، فقیرة، ولھایرثى ، ةئیرد" ھایدعو، لكنھ ا غنیةأنھ عتقدت تكان .فمھ من ھابصقی

  .شركة معھلل ھمالباب أمامفتح یالتوبة و إلى دھمویقو الذین یحبھم یؤدب بأنھ اویذكرھ
 الجزء الثالث من التي تشكل، ١٩- ٦ تصحاحالإلالتسلسل الزمني  ھو فھم رؤیاال ھملف الرابع المفتاح

، ولكن في السماء العبادة فحصت ٥و ٤ صحاحاتاإل .على المستقبل تركزو سفرلل الخطوط العریضة
المجيء  التي تشكل سلسلة من األحداث یوحنا یصفحیث . تفسیره ي یصعبالذ طعالمقب یبدأ ٦ صحاحاإل

  .المحنة العظیمةو، المسیح الثاني لیسوع
جامات صعبة ورھیبة التالي، األحكام الصادرة عن السبعة أختام، والسبعة أبواق والسبعة في المقطع 

أطلب من الروح القدس أن یرشدك وأنت تقرأ ھذه . للقراءة، والتعلیق المضاف لیس في الترتیب الزمني
  .المقاطع
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 أفضل إجابة اختر

  .نیسة في ساردس ال حارة وال باردةكانت الك :أم خطأصحیح  -١
  .ینطبق علینا الیومیسوع للكنائس ال  ھما قال: أم خطأصحیح  -٢
  .مكن خطوط عرضة موجز لسفر الرؤیافمن الم: م خطأصحیح أ -٣
  .التعلیق بین األحكام من السھل أن نفھملیس : أم خطأصحیح  -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  

  ؟یوحناواجب ما ھو  -٥
  زیارة الكنائس -أ

  المنفىلھروب من ا -ب
  لقاء مع غیره من الرسل -ج
  كتابة ما یراه -د

  
  ؟ام الثالثة للخطوط العریضة لسفر الرؤیاما ھي األقس -٦
  األرض، السماء ، الجحیم -أ

  جاماتواألختام، و األبواق ، وال -ب
  الماضي والحاضر والمستقبل -ج
  یسوع ، هللا ، الروح القدس -د

  

  ، التي تمثل الكنائس؟ایر السبعوھو في وسط المنالمسیح ماذا یفعل  -٧
  .یقود الجمیع لالستماع إلى ما یقولھ الروح للكنائس -أ

  .یحول ظھره على المنایر -ب
  .یعطي كل الكنائس إكلیل الحیاة -ج
  .یقول انھ سعید بھم كلھم -د
  
  ؟عنيتماذا : اآلیة الشھیرة يھ ٢٠:٣رؤیا -٨
  .یدخلھ مرة أخرى إذا كنا ندع شریكناوسوف یكون یسوع  -أ

  .ال تكن فاترا روحیا -ب
  .في السماء ، سیكون لدینا بیوتا -ج
  .زیارة حیاتھمھ إلى یدعونیجب أن غیر المؤمنین  -د
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  ؟في الوحي سجلھا یوحناسلسلة األحداث التي  يما ھ -٩
  كیف سیطلق سراحھ من المنفى-أ

  إنشاء الكنائس  -ب
  تدمیر الكنائس  -ج
  اني للمسیحاألیام األخیرة و المجيء الث -د

  

  سبع سنوات؟ سوف یقصر الضیقة العظیمة للماذا هللا - ١٠
  .أن یخلصواالناس مكن تی حتىانھ سیوقف عملیة المجيء الثاني  -أ

  .رجعةصدر أحكاما على غیر یرید أن  یال هللا -ب
  .یوقف ذلكلتوسل إلیھ أن ییسوع  -ج
  .على قید الحیاة على خالف ذلك یبقىال شيء سوف  -د

  

  ؟األختام، األبواق، والجاماتداللة  ما - ١١
  من  ةالكامل األرواح -أ

  ھدایا من هللا للمالئكة -ب
  شیوخ إلى هللالھدایا من  -ج
   رھیبدینونة الال -د

  

  ؟رؤیاال على فھمتساعد  التيجدیدة المذكورة في ھذه الدراسة المفاتیح الما ھي  - ١٢
  تعلیمات للكنائس -أ

  لغةال -ب
   سفریضة للالخطوط العر -ج
  التسلسل الزمني -د

  ؟عندما تلقى الرؤیا من المسیح" محصو في الروح"یكتب أنھ كان لماذا من المھم أن 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

التوبة من أي شيء الیوم؟ إذا كان األمر  إلىبحاجة  أنت؟ ھل أنت مثل كنیسة أفسس أم كنیسة الودكیةھل 
  .اآلنمن ھذا كذلك، أعترف وتب 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

على  كساعدلب منھ أن یأط. ث سنتعرف على أشیاء مقبلةأشكر هللا ألنھ أعطانا ھذه الرسالة بحی
. عندما یأتي اساعدك على أن تكون مستعدی أنجل أصلي من . وتطبیق ما تتعلمھ في سفر الرؤیا فھم

جعل األمور في نصابھا ی سوفیوم في شكره انھ سوف أ. عن مجده وجاللھ وقوتھمحة اللأشكره على ھذه 
  .لك ھتحمایلى حبھ و، عأشكره، أیضا. ویأخذ المجد كلھ لنفسھالصحیح 
  مالحظات
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   .سفر الرؤیایعرض الخطوط العریضة لأن  ١٩: ١في  یوحنا یتعین على اشرح كیف -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یحدث في اآلخرةیجب أن  كشيء دینونةالذكر لماذا تم  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 لھ عالقة بالفداء ٥ صحاحاإلمختوم في ال كیف أن السفركیف یمكنك شخصیا تطبیق و شرح لآلخرین  -٣

   ؟وسفر راعوث في العھد القدیم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
سفر ساعدك على فھم وتطبیق و تعلیم لآلخرین ت أشرنا إلیھا لفك رموز السفرتي المفاتیح ال كیف -٤

  ؟ الرؤیا
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
بخصوص  التي أشرنا إلیھاح اتیالمف كساعدت كیفكیف یمكنك شخصیا تطبیق و شرح لآلخرین  -٥
  ؟سفرعلى فھم أصعب جزء من ھذا ال ١٩-٦ صحاحاتاإل

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
، جنبا إلى )  ٨-٦:  ١انظر (سفر أعمال الرسل  أنم اآلخرین كیف یمكنك أن تطبق شخصیا وتعل -٦
تفسیر  عندكون متواضعا تأن  ك، یعلم٣٦:  ٢٤ب التصریحات التي أدلى بھا یسوع في إنجیل متى جن
  ؟ا المجيء الثاني لیسوع المسیحنطلق علیھ التيترتیب الزمني لألحداث ال

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
التي تعلم عن  سفاراآلخرین حقیقة أن جمیع األ وأنت تعلمالخاص  كمنظورك الشخصي و ما ھو تطبیق -٧
  ؟وكیف ینبغي أن نعیش في ھذا العالمكون، نینبغي أن ماذا عن لھا تطبیق عملي جدا  مور األخیرةاأل

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق


