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الحبيب. تذكر المرات التي خرجت فيها من الباب وقالت أيها  الكلمات األخيرة مهمة

خيرة: تحذير موسى األ قصد ما قالت. تذكر كلماتلقد كانت تا". : "كن حذر  كأملك 

يسوع األخيرة الرب الرب. تذكر كلمات ناموس  واحفظيإسرائيل لبني صارم ل

ُقدُُس عََلي ُكم ، َوتَُكوُنوَن  لِكنَُّكم  " لتالميذه قبل صعوده: وُح ال  ة  َمتَى َحلَّ الرُّ سَتَنَاُلوَن ُقوَّ
ِض  َصى اأَلر  يَهُوِديَِّة َوالسَّاِمَرةِ َوإَِلى َأق  ِ ال  )اعمال "ِلي ُشُهود ا فِي ُأوُرَشِليمَ َوفِي ُكل 

 .. الكلمات األخيرة مهمة(8:1

 

إنها يرة لرعاته بعد صعوده. يسوع األخالرب لكن اآلن، دعونا نفكر في كلمات 

. الحظ أن كل كلمة من الكلمات السبع األخيرة (3؛2)رؤيا سفر الفي  ةسجلم

َكنَائِِس " عبارة: هاللكنائس تصحب وُح ِلل  يَس َمع  َما يَُقوُلهُ الرُّ كرر وقد  ".َمن  َلهُ ُأُذٌن َفل 

سماعها في  يسوع هذه الكلمات عدة مرات ألنه يعلم أننا سنواجه صعوبة فيالرب 

لكنائس السبع، فال فائدة من قراءة بقية ليسوع الرب قلوبنا. لكن إذا لم نسمع ما يقوله 

ثالثة أجيال من قد مضت ، كان م95عام سفر هذا الكتابة في وقت  .سفر الرؤيا

ا للغاية من أن  ا الكنيسة، وكان ربنا منزعج   ىتحاستمرت في اكتساب القوة تعليم 

بعبارة أخرى، تنضم  -ألشرار إلى السماء مع قديسي هللابها امضي يمكن أن ي

سلب يليس كذلك!  (.13-1:25العرش )متى ند عجاهالت إلى الحكيمات العذارى ال

جعل يالكنيسة ويهدم المسيح وقوته. السيد المؤمنين ضرورة حضور من  ميلعتال اهذ

 .ؤمن العالم بهايلكي قدم إلى الوحدة تيمنع الكنيسة من الورسالتها غير ذات صلة. 

يسوع األخيرة للكنائس تدور حول كيف سيحكم على الرب ، فإن رسائل لكلذ

ألننا الكنيسة. نحن ك ويشملني أو القديسين. وهذا يشملالمرتدين المؤمنين، سواء 

لطيف الراعي مثل اليسوع للمؤمنين الرب السبع الذهبية. وهنا، ال يظهر منارات ال

لهيب النار، ك ينعينوببحزام ذهبي،  اءبيضلمالبس الافي عباءة خشنة، بل يرتدي 



البرونز، وصوت مثل المياه العاتية المتدفقة. تمثل النجوم الموجودة في يده ك ينوقدم

 لشعوبهم أن: تعزية التحذير والفيها ل رسائل يوصعليهم تالذين خدام هنا الرسل أو ال

يأكل من شجرة من يغلب س( 2. ولكن لن يأكل أي شرير من شجرة الحياة (1

 .بيضفي ثياب يسوع الرب الحياة ويمشي مع 

 

من الكنائس السبع بطريقة أو بأخرى، إال أنها كنيسة ن هذه الحقائق تتكرر لكل إع م

َأنَا عَاِرٌف "لكنيسة األخيرة، َكنِيَسِة ال الَُوِدِكي ِيَن: ا يسوع إلىالرب تتضخم في رسالة 
َماَلَك، َأنََّك َلس َت بَاِرد   اَأع  َت بَاِرد ا َأو  َحارًّ ا. َلي تََك ُكن  هَكَذا أَلنََّك َفاتٌِر، َوَلس َت  !ا َواَل َحارًّ

ا، َأنَا  ِمٌع َأن  َأتََقيََّأَك ِمن  َفِميبَاِرد ا َواَل َحارًّ  (.16،15:3 يا)رؤ"ُمز 

 

الرب القدرة على جعل  نالدينا، أنت وأنا، تتيح لنا هذه الرسالة الرصينة أن نعرف أن

االرتجاف لفاتر لديه سبب للقلق ونسان ان اإلإ، رةقفال هسوع يتقيأ. الواضح من هذي

 يلمحفز  ذلك، فإن استجابة الكنيسةلكن مع . كرسي الدينونةطريقه إلى وهو في 
نهم فألن هللا ال يزال يحبهم، إ تميل نحو التدليل لهم مصحوب ا بكلمات مطمئنة القيء

ي ذنهم في الواقع يدوسون الدم الإ، في حين همغطيي زال الدم ما فإن ثانية، الدووُ 

. ما تحتاجه هذه األرواح المسكينة ليس وسائد راحة (29:10)عبرانيين  مقدسه

توب تأن نبغي ولكن التوبة ال ي ،لتشجيعها على البقاء في حالتها الساقطة الحالية

ض اإلنسان يرفيسوع إن الرب يسوع. الرب ما يرفضه مع  تهاونأال ن غيبننها. يع

يا . يتقيأهمإنه مرتبط بهذا اإلعالن. استبعاد الفاتر وال يوجد شرط استثناء أو 

يسوع  . الربمعادية للجسملمادة اضطراري لقيء هو رفض منهجي إن اصديقي، 

اَلنَّف ُس "حق ا لن يذوق الخطية مرة أخرى. وة؛ ثالخطية مرة واحدة في الجلجقد ذاق 

ِطُئ ِهَي تَمُ  لم نحذر  لو ةحبفينا م. ال يوجد (20:18قيال )حز"وتُ الَّتِي تُخ 

فض طريق القداسة، صارم بشـأن رر أن هللا يولكن مثلما يجد الشرخاذلين. المت

 .الشرير فسيجد هللا أكرم عندما يتوب

 

عن غير هذا س يسوع على الكنائس )ليالرب دعونا اآلن نفحص كيف يحكم 

في كل رسالة إلى  صالح.حب كل ما هو يسوع يالرب (. الحظ أوال  أن المؤمنين

كيف حكم  مثال  نتأمل . صالحيسوع أوال  الالرب (، يمدح تمثلها المنارةكنائسه )

َماَلَك  (1يسوع: الرب على الكنيسة األولى، أفسس. قال الرب يسوع  َأنَا عَاِرٌف َأع 
يحبها فضيلة و... والصبر أمر داخلي  صبرك رفأعو( 2. ، وهذا أمر جيدَوتَعَبَكَ 



َرارَ ( 3يسوع؛ الرب  تَِمَل اأَلش  ِدُر َأن  تَح  الرب يرضي  رائع... وهو أمر  َوَأنََّك اَل تَق 

َت َوَلَك َصب رٌ   (4يسوع؛  تََمل  يسوع. يدرك الرب ... وهذا إنجاز رائع يحبه َوَقِد اح 

ا األالرب  سبة الدينية الجيدة التي قمت بها وتفعلها باسمه. لكن بالنمور يسوع تمام 

 .إلى السماءرفعك لن تمور له، كل هذه األ

 

التي تبطل كل حاسمة " الولكن"يتبعه كلمة ربنا يسوع من ثناء إن كل الحظ 

من أجل الرب " في حياتك؟ أنت مشغول ولكنالمذكور هنا. هل هناك " صالحال

شجرة من تناول اليسوع، ولديك فضائل روحية، لكن هذا لن يسمح لك ب

لِكن  ِعن ِدي َعلَي َك: :"بقولفإِلَى َمالَِك َكنِيَسِة أَفَُسَس كالمه يسوع ب يواصل الرالحياة.

َت َمَحبَّتََك األُولَى َماَل األُولَى، َوإِ الَّ  .أَنََّك تََرك  َمِل األَع  ، َواع  َت َوتُب  فَاذ ُكر  ِمن  أَي َن َسقَط 

ِزُح َمنَاَرتََك ِمن   لن (. 5،4:2رؤيا )"َمَكانَِها، إِن  لَم  تَتُب  فَإِن ِي آتِيَك َعن  قَِريٍب َوأَُزح 

متى جاهالت )عذارى الخمس أكثر من ال ىاألولتك حبمتصل إلى السماء بدون 

 .أبدي موت أو مسألة حياة أبدية ا األمر هوهذإن استيعابك ل. (25

 

. ةالثاني ةحبمالهي  تليس ىاألول ةحبمنبدأ بما هو واضح. الفل ؟ىاألول ةحبمال يما ه

: دعني أوال  ىاألول ةحبمقول التال  ،يسوعالرب . عندما يدعو ةنقي ىاألول ةحبمال

بعد شهر العسل. حضر قول: سأتال وثوري أو أفحص أرضي. أمتحن أدفن أبي، أو 

لثالثة أو اقصارى جهده ليدفعك إلى المحبة الثانية للرب يسوع أو إبليس يبذل 

 هبدون هذسماء ملكوت هللا أو التمتلك ال، ال يمكن أن كلكي يدمرك. لكن  ،الرابعة

درجة  212، أكثر من الماء الذي يمكنك غليه تحت ةاألولى الساخن ةحبمال

 .درجة مئوية 100فهرنهايت أو 

 

يسوع الرب ل وقي. ال عالقة لها بالنضج. ي محبة طفولية مدللةه ىاألول ةحبمال

غير مغشوشة  ةمجنونالطفولية  ةحبم". الاألولى تكأفسس: "ارجع إلى محب مالكل

 له قال ،موتأنا ذاهب أليسوع: الرب عندما قال  الذات عاطفية.عن  يةمتخل ةمتهور

يسوع: أنا أمشي على الرب عندما قال  طفولية. ةحبم هبطرس: سأموت معك. هذ

ا.  .الماء على  ام  ئعندما رأى بطرس ربه قاطفولية.   ةحبمك تلقال بطرس: أنا أيض 

رِ  اتََّزرَ "الشاطئ ... يَان ا، َوأَل قَى نَف َسهُ فِي ال بَح  بِِه، ألَنَّهُ َكاَن ُعر   (.7:21)يوحنا "بِثَو 

حتى في حماقتهم ألنهم طفال . هللا يحب األطفولة. كلنا نحب الطفولي ا اكان هذا حب  

ا أن يكونوا حول سيدهم. دائم    ىاألول ةحبما! هذا هو السبب في أن اليريدون دائم 



ا. ال يمكن أن تكاملة ة مثالي ةحبم يه يريدنا أن نكون مثل األطفال  كون أفضل.أيض 

 .الجراء في عالم الكالبكذلك ا األطفال الصغار بالنسبة لنا، ثلمالصغار. م

، عندما تبدأ بعد إيمانك في تقديم عذرك األول صديقييا بدون أعذار.  ىاألول ةحبمال

لعبادة التي يمكنك حضورها، خدمة الحضور أو  لياتلعدم حضور اجتماع الصالة ال

أنك ال عندما تبدأ في التفكير . أنت في طريقك إلى منزلق ىك األولتحبمفقد إنك نف

 ةحبمإلى القبر. الحتى األعذار الواحد تلو اآلخر والى هلل. ثم تتك أن تكون كلنبغي ي

من خالل أحلك ومن خالل العواصف، وللذهاب من خالل النار، ة ستعدالكاملة م

، للضالينالضوء تقديم لوإلنجيل، مناداة باواإلبحار في أعنف البحار لل ،انالودي

عرف كلمة "مستحيل" أو "ال يمكن تال إنها أو فقدان كل األشياء.  ةسمعاللفقدان 

وحيدة  ةُمرك زالكاملة  ةحبمالإن يسوع. الرب أينما كان بيتها في  االقيام به". إنه

 .قفهاويشيء ال ستمرة ضحية مم

 

ا تكون قد . مرة أخرى، لمؤمنضمان ل ةالكامل ةبحمال في كل شيء آخر في ناقص 

. ا قاسي ايسوع ليس سيد  الرب أليس هذا رائعا!  سماء.تذهب إلى المع ذلك حياتك و

يطلب ك له ولآلخرين. لذلك تحبموهو فيه لكن هناك مجال واحد فقط يطلب الكمال 

بَّ إِلهََك ِمن  "منا قائال :  ِ ُقد َرتَِك، َوِمن  تُِحبُّ الرَّ ِسَك، َوِمن  ُكل  ِ نَف  بَِك، َوِمن  ُكل  ِ َقل  ُكل 
ِسكَ  َل نَف  ِرَك، َوَقِريبََك ِمث  ِ فِك  ا: (.27:10)لوقا  "ُكل  َف فِي "هذا جميل وأيض  الَ َخو 

َف ] َرُح ال َخو  األولى وحنا )ي"إِلَى َخاِرجٍ  الدينونة[من ال َمَحبَِّة، بَِل ال َمَحبَّةُ ال َكاِملَةُ تَط 

18:4.) 

 

بدون  منهإ لذين نالوا "الخالص"يسوع لالرب إلى كنيسة أفسس. يقول نرجع  ،اآلن

وذلك ألن شجرة الحياة.  مكنهم أن ينتصروا ويأكوا منلن ي ةكامل ةحباقتناء الم

الرب قال كما . المسيحياالنتصار لدى المحرك الذي يقود حياة  يه ةالكامل ةحبمال

ِس َمن  يَغ  : "يسوع دَو  تِي فِي َوسَِط فِر  َحيَاةِ الَّ ُكَل ِمن  َشَجَرةِ ال  ِطيِه َأن  يَأ  لُِب َفسَُأع 
سبع مرات في رسائل المسيح  تتكرر" َمن  يَغ ِلبُ "هذه العبارة: (.7:2 يا)رؤ"هللاِ 

ِطيِه أَن  يَأ ُكَل ِمن  َشَجرَ من البركات."للكنائس. وهي غنية بقائمة  ةِ َمن  يَغ ِلُب فََسأُع 

ِس هللاِ  دَو  ُت الثَّانِي"؛ "ال َحيَاةِ الَّتِي فِي َوَسِط فِر  ِذيِه ال َمو  َمن  يَغ ِلُب "؛ "َمن  يَغ ِلُب فاَلَ يُؤ 

ٌم  ِطيِه َحَصاة  بَي َضاَء، َوَعلَى ال َحَصاةِ اس  فَى، َوأُع  ُكَل ِمَن ال َمن ِ ال ُمخ 
ِطيِه أَن  يَأ  فََسأُع 

تُوٌب الَ يَع   َماِلي إِلَى الن َِهايَِة "؛ "ِرفُهُ أََحدٌ َغي ُر الَِّذي يَأ ُخذُ َجِديدٌ َمك  فَُظ أَع  َوَمن  يَغ ِلُب َويَح 

ِطيِه ُسل َطان ا َعلَى األَُممِ  َمهُ "؛ "فََسأُع  ُحَو اس  ا، َولَن  أَم  َمن  يَغ ِلُب فَذِلَك َسيَل بَُس ثِيَاب ا بِيض 



تَِرُف بِ  ِمِه أََماَم أَبِي َوأََماَم َمالَئَِكتِهِ ِمن  ِسف ِر ال َحيَاةِ، َوَسأَع  ِطيِه أَن  "؛ "اس  َمن  يَغ ِلُب فََسأُع 

ِشي ِلَس َمِعي فِي َعر   ".يَج 

 إبليس.الجسد ووغلب العالم نن أ مواهب هو أن نغلب،على كل هذه ال ناشرط حصول

علينا أن نفهم الحرب كما فهمها مسيحيو اإلمبراطورية الرومانية. كان العنصر 

هو الجندي الروماني تستمر لمدة ألف سنة روما إمبراطورية الذي جعل ساسي ألا

كل جندي روماني ووجهه نحو لقد مات يستسلم أبد ا أو يدير ظهره للعدو.  الذي ال

ونموت بها بهل أن نعيش نبغي نحوه. هذه هي الطريقة التي يمسلول العدو وسيفه 

هذه هي الصورة  (.5،4:3 يا)رؤ اءضبيفي مالبس يسوع الرب إذا أردنا السير مع 

بالسماء، صورة المحارب النشط. هذه رتبط يسوع هنا للقديس المالرب التي يرسمها 

يسوع األخيرة إلى المالك األخير في الكنيسة األخيرة. الرب هي رسالة 

في و. (8:1 أعمال) يجعالن الخاطئ مؤمن ا فإن التكليف والمسحة باختصار،

فصل لإلى اتؤدي الكنائس دينونىو رؤيا لدينا الثالث من سفر الاألصحاحين الثاني و

دم على أساس لدم عن الخاوالخ ،المصليمصلي عن المؤمن، والوالمؤمن بين 

وتلبس حذاء القتال وتلتزم به، وتتبع نعليك أن تخلع عليك اليوم، أقترح و. ةغلبال

 الذي هو فيه.مكان القائدك العظيم حتى تكون في 

 

َمن  يَغ ِلُب "للكنائس مباشرة: التي يوجهها يسوع األخيرة الرب ات هذه هي كلم

ُت َمَع أَبِي فِي  ا َوَجلَس  ِشي، َكَما َغلَب ُت أَنَا أَي ض  ِلَس َمِعي فِي َعر  ِطيِه أَن  يَج  فََسأُع 

ِشهِ  وُح ِلل َكنَائِِس . َعر  َمع  َما يَقُولُهُ الرُّ  .(.22،21:3يا )رؤ"َمن  لَهُ أُذٌُن فَل يَس 
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