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و به فرشته کلیسای ساردس میگوید  ،او که هفت روح خدا و هفت ستاره را دارد اعمال تو را میدانم که
زندهای ولی مرده هستی بیدار شو و مابقی را که نزدیک به فنا است  ،استوار نما زیرا که هیچ عمل تو را
در حضور خدا کامل نیافتم .پس بیاداور چگونه یافتهای و شنیدهای و حفظ کن و توبه نما زیرا وقتی که بیدار
نباشی مثل دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من تو مطلع نخواهی شد.اما در ساردس اسمهایی چند
داری که لباس خود را نجس نساختهاند و در لباس سفید با من خواهند بود زیرا که مستحق این هستند.هر که
غالب اید به جامه سفید ملبس خواهد شدو اسم او در دفتر حیات محو نخواهد شدبلکه به نام او در پیش
.فرشتگان و پدرم اقرار خواهم کردانکه روح دارد بشنود که روح به کلیسا ها چه می گوید
آدمی که  50ساله می شود ،به دکتر میرود و معاینات پزشکی را انجام میدهد  ،در ذهن خودش او کامل
سالم هست ،او حس مریضی نداره ولی بعد از جواب آزمایش دکتر به او خبر وحشتناکی میدهد  ،او
سرطان دارد .همه چی در زندگی او عوض میشود بعد از این خبر
ما در انجیل یوحنا داریم که خدا همچین خبری را به مردم می دهد :تو یک نامی داری که با اون زندگی
میکنی و با آن میمیری ،انطوری که آدمها دیده بودند حال مردم زارده خوب بود و مشکلی نداشتند .آنها از
نظر میوه و مواد غذایی و از لحاظ نظامی عالی بودند ،همانطور که عیسی آنها را دیده بود ،آنها از این
.وضع خیلی راضی بودند که ناگهان صدایی میاید از جانب خدا و به آنها میگوید شما مردید
برای چی خدا این را به آن جماعت گفت ،خدا قلب ما و افکار ما را می بیند .دو وسیلهای که خدا با آنها
روح ما را معاینه میکند  ،کلم او و فرمان او است و اینها به ما نشان میدهد که ما چطور باید باشیم ولی
ما اغلب اینطور نیستیم  ،مثل در  10فرمان که ما نباید خدای دیگری داشته باشی و نباید از نام خدا سو
استفاده کنی و روز خدا را احترام بگذاری و تو باید به والدین خود احترام بگذاری و قتل نکن و زنا نکن و
دزدی نکن و شهادت دروغ نده و تهمت نزن و به مال و اموال دیگران چشم نداشته باش ،آیا ما همه اینها
را انجام دادیم آیا ما خدا را واقعا دوست داشتیم یا همنوعان خود را دوست داشتیم و حمحبت کردیم؟ مسیحیان
شهر زاردگس،را خداوند سرکوفت نزد  .حال وضع ما چگونه است؟ رفتار ما چطور بوده با اطرافیانمان و
با کسانی که با آنها زندگی کردیم؟ صادقانه باید با یک کلمه بگیم نه درست مثل مردمی که به خداوند
جواب مثبت ندادند .مریضی گناهان رشد میکند پنهانی درست مثل سرطان آرام آرام  ،درست مثل مردمی که
در آن شهر بودند وانها به این مرض خود اعتراف نکردند ولی ما باید به گناهانمان اعتراف کنیم و به
خداوند جواب مثبت بدهیم تا نابود نشویم مثل آن قوم در زاردگس ،این گناهان و مریضیها طوری ما را
میخورد که تمام هدف ما را و روح ما را از بین می برد .بدین وسیله مسیحی بودن ما را به چالش
 ،میکشاند و مریض میکند ما را
پیش هیچ دکتری مرهم خداوندی وجود ندارد ..خدا به ما نمیگوید که ما مریض در حال مرگ هستیم ،به
همین دلیل ما منتظر یک شادی خوبی هستیم ،او به ما میگوید که شما مریض هستیم تا ما به جایگاه خود
پی بریم و خودمان را اصلح کنیم و خدا بتواند یک دوره درمان خوبی برای ما بگذارد و مرهم او کلم او
و فرامانهای اوست که برنامه ایست برای سلمت ما
ما در زمان حساسی هستیم  ،زمان ادونت به معنی آمدن  ،روزهای آمدن و توبه و پیدا کردن خود است.
زمان قبل کریسمس ما به عنوان مسیحی منتظر آمدن عیسی هستیم ،ما از طریق کلم انجیل خود را برای
آمدن عیسی آماده میکنیم  .یوحنا ما را در این راه قرار میدهد و ما را صدا میکند که توبه کنیم ،ای
ادمهایی که در زاردگس زندگی میکنید بیدار شوید .ای مردم آلمان بیدار شوید ،گناه خود را بشناسید و
بگذارید عیسی گناهانتان را بشناسد .عیسی به عنوان یک روانشناس خوب میتواند شما را درمان کند او
میتواند سرطان ها را در ما درمان کند .او در غسل تعمید روح ما را میشوید و درست مثل نوروز
ایرانیها که همه چی جدید میشود دقیقا با غسل تعمید هم زندگی جدید ما شروع می شود.و همه این
حرفهایی که گفته شد خداوند در مراسم نان و شراب به ما هدیه میدهد تا اثر خوب خدا در ما تأثیر بگذارد،
.عیسی به ما قول میدهد که ما در حضور خدا شناخته میشویم و در کتاب خدا باقی می مانیم
اگر ما این توبه را انجام ندهیم ،دقیقا مثل مردی میشویم که در  50سالگی متوجه سرطان شد و دکتر به او
قرص داد و او بی اعتناعی کرد ،آدم اگر به زندگی نرمال خود ادامه بدهد ،بعد آدم دردی بزرگ میگیرد و

میمیرد ،و بعد عیسی به عنوان قاضی پیش ما میاید ولی ما انتظار نداریم و درست مثل دزدی که ناگهان
دستگیر میشود و ما تنها میمانیم و دردها با ما خواهند ماند چون دیگر برای درمان دیر است .این جلوه
خوبی ندارد پس اگر کسی گوش دارد بشنود که عیسی چی به همه میگوید امین

