
 ۱۷ـ۹،  ۷مکاشفه   و اعتقاد در برابر نفرت و مرگ دیام

پس از آن نظر کردم و اینک جماعتی عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و  

توانست شماره کند و  کس آنان را نمیزبان پیش روی خود دیدم که هیچ 

همه پیش تخت و در پیشگاه بره ایستاده بودند. همگان ردای سفید بر تن 

نجات » :آنان به بانگ بلند ندا در دادند که 10 .شاخۀ نخل به دستداشتند و  

 «.و از آِن بره است که بر تخت نشسته؛ از آن خدای ماست،

و همۀ فرشتگان، گرداگرد تخت و گرداگرد پیران و چهار موجود زنده 11

ایستادند؛ و همه در پیشگاه تخت روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش 

و   و حکمت و سپاس و اکرام ستایش و جالل  !آمین» :گفتند12کرده، 

آنگاه یکی از آن پیران  13 «!آمین .خدای ما را باد، تا ابد قدرت و توانایی

دانی، سرورم.« جواب دادم: »این را تو می 14 «اند؟از من پرسید: »اینان که ردای سفید به تن دارند کیانند و از کجا آمده

 .انداند و سفید کرده اند و رداهای خود را در خون بره شسته کسانند که از عذاب عظیم برگذشته و او گفت: »اینان همان 

نشین، و آن تخت  کنند؛روز او را در معبدش خدمت می و شبانه  اینان در پیشگاه تخت خدایند» :هم از این روست که15

و دیگر تابش   و هرگز تشنه نخواهند گردید، و دیگر هرگز گرسنه نخواهند شد، 16 .گستراندخیمۀ خود را بر آنان می

زیرا که بره از مرکز تخْت شبان آنان خواهد 17 .و نه تابش هیچ گرمای سوزان دیگر خورشید به رویشان نخواهد بارید،

 «.و خدا هر قطره اشکی را از چشم آنان خواهد سترد .های آب حیات رهنمون خواهد شدو آنان را به چشمه  بود،
 

را   سا یجان خود را از دست داد. مرگ او قلب کل شده بود.  ار و نفرت سنگس  تگرگ سنگ ر یبود که در ز  یکس نیاستفان اول

ما   نکه زمان مدر  ندیگو یم یار یشود. بس د یسرانجام   ناپد د یبا سا یبود. با مرگ او ، کل سایاز رهبران کل یکی  یلرزاند. و

  کرونا   رسیو ابتالضد   یرهایلغو کنند. تدب سمسیشوند مراسم کر  یمجبور م سر جهان  درسر  ساها یکل چوناست:    نطور یهم

در آلمان تجربه  نجایدر ا یحیرا که ما به عنوان مس یبیمعا د ی، ما نبا  یکند. به طور کل سهیمقا  انیحیمس ت یتوان با آزار و اذ ینم

است.    یدر کره شمال  آزار و اذیت مسیجیان که  م.یکن سهیافتد مقا یکه در سراسر جهان اتفاق م انیحیمس ت یبا آزار و اذ میکن یم

. در زمان  رندیخود بم مانیبه خاطر ا د یدر آن کشورها با  انیحیمس .رانیعراق، افغانستان، پاکستان و ا ه،یدر سور  نیاما همچن

  نیحال، ا نی. و در عستخاموش شده ا بایکشورها تقر  نیدر ا تیحیبودند. امروز، نور  مس تیحیکشورها گهواره مس نیا ،یمیقد

  رای.    ز میتعجب کن تی در مورد آن آزار و اذ د یما نبا  تابند.   یم ایبه دن مانینور ا از طریق  یکیتار  طیادر شر  یحت انیحیمس

.  رند وجود ندا ایدن   نیکالم خدا در ا    ی برا ییجا چیه  خواهد بود. نطور یا شهیکرد  و هم یمبارزه م تیحیبا  مس شهیهم طانیش

شب   ن ینکرد و مجبور بود که   در خوراک گاو اول دا یکودک جا پ  کیدر محل خابخانه به عنوان  ستناتو ی نم یسیدرست همانطور که ع

  ن یاست. ا ی انواع مختلف ی او دارا ام یعوض، مقاومت تلخ. مقاومت در برابر خدا و پ درشود.  ی نم افتیدر قلب مردان  ز یبماند، کلمه خدا ن

  یم  قا یدق !مشناسی ی ر برابر کالم خدا را مدر قلب خود، مقاومت د   ن یشوند. ما همچن ی کشته م  انیحیاست که مس یی مقاومت نه تنها در کشورها

آن   لیکنم؟ دل  یآن عمل نم  طبقفرمان ها خوب و درست هستند. چرا من  نیدانم که ا ی م  نی. من همچنندیگو  یخدا چه م   ی م که فرمانهایدان

را در قلب گرفتار کرد و از اول      قابیلکه   ی در قلب ماست. همان گناه زیکند ن  یکه در سراسر جهان با خدا مبارزه م  ی ا  هیاست که همان روح

  یمؤثر است. و هر بار که کالم خدا موعظه م  ز یروح  در ما ن نی کشت! ا  را زده نشان داد و برادرش   خیبا حسادت مبارزه کرد و سپس تنفر  

از کشورها   ی اریاو تلخ و سخت است. آن در بس ن یمبارزه با خدا و فرام.  دیآ  یوجود مه ب زی تناقض ن ن یشود، ا یخدا ساخته م  ی سایکل  ایشود 

کار کالم خدا در وسط    نیهمه ا رغمی عل    در دل ما وجود دارد.  ی حت ای در اروپا و  نجایدر ا ایافتد،  ی اتفاق م  انیحیمس  تیو اذ ر که آزا

است. ما به   فان یامروز روز است    درخشند.  ی ، م رندی قرار گ تی مورد آزار و اذ  انیحیکه مس  ییدر جا ی حت مانیو ا دیدرخشد. ام ی م  یک یتار

.  دید ست بهشت باز شده را توا ی بود. تحت ترس از نفرت و مرگ، او م یحیمس  یسا یکل  دیشه ن یکه اولمی کنیم     ی ادآوری را   فانیاست  ژهیو

چگونه عشق   کهدهد  یالگو است. او نشان م  کیهمه ما  ی برا فانیاعتماد کند. است اوخدا صبر کند و به  ست به توا ی م  فانیدر مرگ، است یحت

در   انیحیاز مس ی اریبس به نیاما ما همچن   م،یکن ی م  یادآوری را   فان یاست  شکست. امروز ما ب را   طانیسرد ش ی وارهاید بتوانندو اعتماد به خدا 

  یادآوری  کیآنها   ،یآلمان انیحیما مس ی . برا     .  میکن  یآنها دعا م  ی و برا میکن  می  فکر هستندقرار  ت یآزار و اذ  تختسراسر جهان که 

در   یخوب  یمن وجود ندارد که زندگ   یفقط برا ح یرا بپردازم. و مس مت یق ن یترباال دیباشد که من با ی معن ن یتواند به ا یم  ح یمس ی رویهستند. پ

.  م یرا تحمل کن ا یدن نیو تنفر تلخ ا میری را بگ  بیصل د یباشد که ما با یمعن   نیتواند به ا یم  زی ن حیمس  ه رو بودنداشته باشم. پس دنبال    ایدن نیا

  وحنا ی. دینفرت باز شد و آسمان را د یتگرگ سنگها  ر ینگاه استفان ز.  میرا از دست بده  زیهمه چ مانیبه خاطر ا دیممکن است   که ما با

چشمان آنها را   ی .   و خداوند تمام اشکهاد یرا د  حانیاز کشته شدگان  مس یار ی. او بسدیرا دکار کرد. چشمان خود را باز کرد و بهشت   نیهم

را با نگاه  بهشت  میخواه ی. ما م م یرا در کنار بگذار  دیام  یا بیدن میخواه ی زمان ها ، ما نم  نیبه خصوص در ا زم یپاک   کرد. جامعه عز

  نیما  به ا ی ای. دنمیرا بتابن  ایدن مان ی ا نیهم قیو از طر میبمان مانیدر ا میخواه ی ما م میباش دواریام میخواه ی. ما م مینیو نگاه استفان بب وحنای

حال او مرگ و نفرت را   نیعواقب تلخ نفرت را تجربه کرد. و با ا  ی سیع خوداست!   دیام  نیشم اچسر ی سیدارد! خود ع اجیاحت مان ی نگاه  ا

ما    ندهیدهد آ یدهد و نشان م  یاو به ما تابش م   زیبود. رستاخ یدیناام   هی نفرت و عل  ه یاعتراض به مرگ و عل ی سیع یغفلت نکرد. تمام زندگ 

پس   ؟ینیب ی م  دیجد ی.  زندگ زی ، بلکه به رستاخ یدیرود. نه به قبر ، نه به ناام  یما به کجا م   ری .  او به همه ما نشان داده است که مسستیچ

آنها    میتوان ی. ما م میرا روشان کن   گر یانسان د  میبدان معناست که ما بتوان نیکند. ا  دیهدا دن یجاو ی زندگ  یبه سو  گرن یتواند د ی شما م ی زندگ

  ی . حتمیباش دیام نیاو   شاهد ا ی سایکل قیکالم او و از طر قیو از طر ح یمس ی سیع قیاز طر  میتوان ی. ما م میکن  تیزنده هدا   یخدا یبه سو

از  تمام شده است.  ز ی"اکنون همه چ : از این رو دیتریش بونهوف در زمان مرگ خودش می گوید:  این کار کنیم.  میتوان ی م  زی روبرو مرگ ن

حتی اگر تو هیچ وقت نتوانی ببینی ولی   ؟ ایا تو شروع دوباره را در حالت غم الود بودن می بینی  را شروع خواهم کرد. االن زندگی نویی 

    ی می تواند تو را ببیند. و او همه چیز را از نو می سازد. آمین.      اعیس
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