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افسس .من سنة  ٣١إلى  .١٠٠حتى موت يوحنا
سميرنا .من سنة  .٣٢٣ -١٠٠حتى تحول قسطنطين.
❖ كانت كنيسة سميرنا كنيسة الشهداء .كل من رفض عبادة اإلمبراطور كان يُسجن ويُقتل.
َف ْالبَتَّةَ...
❖ لم يحدد يسوع أي نقاط ضعف في هذه الكنيسة .اعطاهم نصيحة شجعت المسيحيين لقرون " :الَ تَخ ِ
يك إِ ْك ِلي َل ْال َحيَاةِ ".رؤيا ١٠ :٢
ُك ْن أ َ ِمينًا إِلَى ْال َم ْو ِ
ْط َ
سأُع ِ
ت فَ َ
برغامس .من سنة  ٣٢٣إلى  .٥٣٨حتى اعطى جستنيان القوة السياسية للبابوية.
❖ اإلمبراطور الحي كان يُعبد ألول مرة في برغامس في  ٢٩ق.م .اإلله أسكليبيوس كان يُعبد هناك ايضاً.
❖ علّم بعض األشخاص في الكنيسة انه من الصواب فعل ذلك (بلعام و النيقوالويين)
❖ يعطيهم يسوع الفرصة للتوبة .اذا لم يتوبوا ،سوف يعاقبون بسيف حاد يخرج من فمه.
❖ ضعفت قوة الكنيسة روحيا وعقائديا ً بين القرن الرابع والسادس الميالدي .احتاجوا خبز الحياة (المن المخفي)
مثلنا اليوم.
ثياترا .من سنة  .١٥١٧-٥٣٨حتى اصالح لوثر
❖ في ثياترا ،كان على الحرفيين أن يشاركوا في طقوس المعابد الوثنية لكي يتم قبولهم في النقابات التجارية .شجع
قادة الكنيسة المسيحيين على التسوية (يدعون "ايزابيل" في رؤيا).
❖ خالل العصور الوسطى ،الجماهير غير المتعلمة كانت لديها حماسة دينية كبيرة ( ،)١٩ :٢ولكن قادة الكنيسة
اتلفوا اإليمان المسيحي .في  ٥٣٨م ،أعطاهم اإلمبراطور السلطة .استبدلوا شفاعة المسيح بالشفاعة البشرية،
وعلموا ان الخالص يمكن ان يُشترى او يُكتسب باألعمال.
ساردس .من سنة  ١٥١٧إلى  .١٧٩٨حتى سجن البابا
❖ في  ،١٥١٧رفع اإلصالح الحق عاليا ً مرة أخرى .لألسف ،بين  ١٥٦٥و  ،١٧٤٠الكنيسة المصلحة إلى شكليات
بال حياة.
❖ هو يطلب منا ان نبحث عن التفوق الروحي وان نبقي ايماننا نظيفاً .سوف يعطينا ثيابا ً بيضاء.
فيالدلفيا .من سنة  ١٧٩٨إلى  .١٨٤٤حتى نهاية ال  ٢٣٠٠يوم
❖ بدأ إحياء ديني عالمي بحلول نهاية القرن الثامن عشر واستمر حتى منتصف القرن التاسع عشر.
❖ ال يوجد توبيخ لهذه الكنيسة  ،ولكن "الباب المفتوح"  ،لمحة جديدة عن الحقائق الروحية للمقدس السماوي.
❖ نحن نُشجع على الحفاظ على ما لدينا .سوف يضع يسوع شخصيته (اسمه) فينا  ،وسنعيش معه إلى األبد.
الودكية .من سنة  ١٨٤٤حتى النهاية
❖ كان الالودكيين اغنياء بسبب التجارة ،الصوف األسود الثمين ،مرهم العين الفريجي .كان هناك ينبوع حار
بالقرب من المدينة ،في هيرابوليس .تم توجيه تلك المياه إلى المدينة باستخدام قناة مائية.
❖ لم يُكتب شيء جيد عن هذه الكنيسة .يعرف يسوع حياتنا الروحية الخاصة ويشجعنا ان نأخذ ما نحتاجه منه.
— ذهب .ايمان ( ١بطرس )٧ :١
— ثياب بيضاء .الخالص والصالح (اشعياء )١٠ :٦١
— مرهم العين .الفهم الروحي (افسس )١٨-١٧ :١
❖ يقرع بإصرار باب قلوبنا .إذا سمحنا له بالدخول والعيش معه  ،فسوف نجلس معه على عرشه.
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من المدهش كيف استخدم هللا صفات سبع كنائس محددة في آسيا (كان هناك العديد من الكنائس )إلظهار
.تاري خ الكنيسة المستقبلي
،يتم إقران الرسائل حسب النمط اليهودي :األوىل مع السابعة ،الثانية مع السادسة ،الثالثة مع الخامسة
والرابعة هي الضعف في التمدد (تصور أحلك ر
فية في تاري خ الكنيسة)
:كل من الرسائل منظمة بهذه الطريقة
)a
)b

)c
)d

يقدم يسوع
يتم تقييم الكنيسة
❖ نقاط القوة
❖ نقاط الضعف
نصيحة
)*( دعوة ووعد

)*( اول ثالثة كنائس لديها () ١دعوة لتسمع و () ٢وعد .اخر ارب ع كنائس لديها () ١وعد و () ٢دعوة لتسمع

