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آن که هفت روحِ خدا و هفت ستاره را » :و به فرشتۀ کلیسای ساردِس بنویس»

گوید: از اعمال تو آگاهم. آوازۀ زنده بودنت بلند است، امّا  دارد، چنین می

بیدار شو و آنچه را بازمانده و در آستانۀ مرگ است، استوار گردان! چرا 2 .ایمرده

ای، به یاد  پس آنچه را یافته و شنیده3 .را نزد خدایم کامل نیافتمکه اعمال تو 

آر؛ آن را نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، دزدانه به سراغت خواهم آمد و تو  

 .آیم، نخواهی دانستآن ساعت را که به سراغت می

اینان جامۀ اند. امّا تَنی چند هنوز در ساردِس داری که دامنْ آلوده نکرده»4

هر که غالب آید،  5 .اندسفید در بر، با من گام خواهند زد، زیرا که شایسته

اینچنین به جامۀ سفید آراسته خواهد شد و نامش را هرگز از دفتر حیات نخواهم زدود، بلکه آن را در حضور پدرم و فرشتگانش  

 .گویدمی آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه6 .بر زبان خواهم آورد

 

ستاره   نیرا  قول داد. هزاران سهامَدار ا دی جد یتالیجید  یها بانکدار ی وجود داشت که به آلمان  Wirecardشرکت به نام    

باال    مستاقیم به پول خواهند جمع کنند. سهام مثل موشک ادیآن ز قیبودند که از طر دواری کردند. آنها ام ی را دنبال م دیجد

به   اردهایلیوارد  شدند. و م دیکه سهامداران جد یشد، به طور یمنتشر م رکتش نیا تیدر مورد موفق    یرفت.  گزارش ها

مثبت،  اصالً   درست   های همه آن گسترش  ایسوال را مطرح کرد. »آ ن یروزنامه نگار ا کی پسخزانه شرکت در آمد شده بود. 

  یآنها واقع  ای؟ و آشدند یدستکارها را کتاب  دی سوال بود : »شا نیو بعث ا ختیرا برانگ دها یترد نیاول قاتیهستند؟« تحق

  سیرئ نکهی. دوم ا رفته  بود که پول  ن یا یواضح بود. اول زی، دو چگونگون دادگاهایو  یشماریب حسابدار هستند؟« پس از

با دروغ   هک  یاست و از ثروت دهیدراز کش  ینکرده اند. او احتماالً در ساحل آفتاب دای.  هنوز او را پ نپدیده مثل پول شرکت  نیهم

  یارزش دارد. اما همانطور که م  بینشان داد که تجارت فر گر یبار د کی  Wirecard سیبرد. رئ  یبه دست آورده لذت م ش یها

که   م ینیب یند. در متن کتاب مقدس امروز مدافتا  یمان  ش به دام خود  بکنندهیدر انتها فر د، یبارها و بارها تجربه کن دیتوان

محبوب بوده   اریبس سای کل نیکه اآشکار کرد  و  سدینو یساردس م  یسایوحنا در مورد کلی. ستین یدیجد زیچ بیتجارت فر

کشف کند.   قتریجرأت کرد دق ناحویتابد. اما  ی م گرید  یساهایاز کل یاریبس انیستاره درخشان در م    کیاست. او مانند 

فقط نام داشت که زنده بود،   سا یکل "است! وهمت شافتخار  ": دیرس رانگریو جهینت کیبه  Wirecardاز  یمانند روزنامه نگار

.  مهمتر از همه،   یمدرک  چیبود، اما بدون ه یو مذهب یکرد که شادماند، محربان می تظاهُر  سای. آن کلبوده اما در واقع  مرد

ردس  ا؟ سبه نظر رسدخوب و خاص  نقدریا یرونیردس  از نظر باگرفت. چهگونه انجمان س  دهیرا ند حانیدرس مس ی محتوا

شهرت   ساردس داشت. انجمن زین  ادیز یسودآور بود که  یمهم یتجار ریو در مس یردس مرکز استانابود. س یمعروف رشه

نفر   کی یاست، اما وقت  ییدر درون خود مرده بود. معموالً مرگ نها یآنها ،   از لحاظ روح یداشت.    با وجود همه  نیز  یخوب

در باطن فسادزده...   بودند اما ی مذهبهرآ اظ است. سنگین اریقضاوت بس  کی نی، ا دهمر یروح نظر ازرا  سا یانجم کل کی  یحت ای

است.    تیدر اهم سایکل کل ینامه برا نیکه ا لیدل نیبه ا قاً ی.   دقدیرس جهینت نیبه ا وحنای چرا  دینگاه کن قتریارزش دارد دق

خوانم،   یکتاب مقدسم را م  یکه زنده و مرده بودن به صورت روح  به چه معناست؟ وقت می سوال را از خود بپرس نیا د یبا زین

   طانیش رو به رویاست. به نظر شما آدم و حوا  با چشم و گوش باز  طانیکه  جعل ابزار مورد عالقه ش  نمیب ی بارها و بارها م

به ادم   دیظاهر وارد شده بود. و تصور کن چنگالزشت با شاخ و  تیشخص کیبه صورت  طانیکه ش  دیبودند؟ قطعا نه. تصور کن

خواهم   ی...م اورمیب ای را به دن ی کنم و گناه ارث لهیدارم. دوست دارم خدا را ح شنهادیپ  کی   نگفت: »آدم و حوا! م یو حوا م

  ی هاجنگ نی.. چندورمآبین طسردرد، دندان درد، تا سرا مثل  متافاوتضی یمرخواهم  یم   ...اورمیب ای ها رنج را به دن ونیلیم

  یبا من باز ی...دوست داریرا بخور بیس نیاگر فقط ا ،یمن انجام ده   اکارها را ب  نیهمه ا ی توانیخوهم...تو م  یم  زین یجهان

رک صحبت نکرد.    م،یدان  یهمانطور که م طان،یاست که ش لیدل نی! و به همکردندینم یباز نطوری...آدم و حوا مطمئناً ا؟یکن

  یمدام تکرار م بیفر یبه آدم و حوا قول داد که مانند خدا خواهند بود.  مثال ها  طانیو ش ، نشان دادخوب  وهیمبه  در عوض، 



کار   نیهم انیسیخواهد شد. و فر یبهتر تیوضع کردیواقعاً فکر م  رایکرد، ز  شوند. در مثل  پسرگم شده، پسر پدر را ترک 

  یم  یدند.   بله، حترتظاهر ک ی دعا، مذهب مان،یرا تظاهر کردند: ا زیهمه چ  باًیآنها تقر رایشناسند ز یخوب مرا   بیفر

 تیحیاو تمام مس بیترت  نیداد. به هم بیرا فر سساردانجمن  طانیش بیترت نیخودشان بوار کنند. به هم بیتوانستند به فر

وجود دارد که ما کامالً    یدهد. احتمال وحشتناک بیفر زیتواند من و شما را ن ی او م نیدهد ... و بنابرا یم  بیرا تا به امروز فر

متقاعد   میتوانست ی. م میمردم هست   نیکه ما شادتر  می. ممکن است متقاعد شومی ده ی که کار درست را انجام م  میمتقاعد شده ا

  ی ساردس نگاه یسا ی.    ارزش   را داشته باشد که دوباره به کلمیحال اغوا شو نیو در ع   میمردم هست نیکه بهتر میشو

دهد. چه  یرا ارا سنگینقضاوت  نیمجبور شد چن وحانایکار در آنجا اشتباه بوده است و چرا    یکجا مینیبب میتا بتوان میندازیب

داده بود. بر اساس   ردس ا س یاسیبه  شهر س هیردس شباس  ی  سایانجمن کل تیوضع دی شا  ساردس کم  بود؟ یسایاز کل یزیچ

. ریقابل تسخ  ریغ  بای. تقرداشت امن ی عیقلعه طب کی نیبود. بنابراقرار مُرتَفع  یشهر ساردس بر صخره ا ، یخیتار یگزارش ها

و   ندوجود نداشت  یاصالً نگهبان بیک صخرشی یکرد... رو دا یشهر را   نظاره کرد و نقطه ضعف آن را پ  نیا یرانیژنرال ا کیاما   

از  یانجام داد و توانست شهر را به سرعت و به راحت  یرانیبود که زنرال ا یکار  نیفرسط بود که   به داخل برود. ا نجایدرست ا

اتفاق افتاده   هابود، بلکه بارها و بار  فتادهیبار در ساردس اتفاق ن  کیفقط  ن یبود که ا نیشکست دهد. نکته خنده دار ا قیطر نیا

نقطه ضعف محافظت   کنند؟   نیباالخره از ا یستیدرس نگرفته اند؟ چرا آنها هرگز متوجه نشدند که با خیبود. چرا مردم از تار

نقطه  ک یفقط     ی عنیباشد...  نطوریامروز هم هم د یعمل کرد. شا  یاسیجامعه س  یا وهیدر ساردس به ش یحیجامعه مس دیشا

وجود دارد که  ما مدام   یفرمان  ک یکه تنها  است.  ممکن شودتواند وارد  یم  باز می کنیم تا  طت یشاما به دارد که  ودضعف وج

  ۹ انجام دهند آیا آنها کار را   نیهم زیس ندممکن است مردم سار ا ی. آمیخور یشکست م شهیکه هم یی جا م؟ یپا بگذار ریز

فرمود:  نیا هیشب یزیاو چ ا یآ اد؟هوشدار د نیبنبر وحنای ا ی؟ آنمی کردند ت یرا رعا یکیو فقط   می کردند   تیفرمان را رعا

فرمان را   ۱۰کنند، بلکه هر  یفرمان را حفظ م ۹که نه تنها  دیشو لیتبد یشو! خودتان را اصالح کن.. اکنون به افراد داری»ب

وحانا  ینه،  "ماند...  یفرمان م  کیتنها   دیده یرا از دست م زیچ کیاما فقط   ،دیهست کینزد یلینقص باش... خ ی ! بکنحفظ 

 نی.  سوال امی کردندبود که توبه ن همینهردس اانجمن س فیتوبه کن!  نقطه ضا شو و دری صحبت نکرد. اما گفت: »ب نطوریا

 یردس روا. ما مثل  شهر سمیکن  یکه چند بار گناه م می شو یمتوجه نم یو حت میکن ی م ی زندگ کورکورانه  زیما ن   ایاست: ا

. و مجبور میبه توبه ندار یازین م یکن یاست که احساس م نیضعف وجود دارد. و ا هنقط کی ... فقط میستیا یصخره استوار م

داند که اگر   یم یاو به خوب رایدهد. ز ی م  بیاز همه ما را فر شتریب طانیکه ش نجاستی. و امیبه گناه خود اعتراف کن میستین

بدون   میتوان یکه م  دیگو ی. او به ما م میندار ازیناصآل به توبه که ما  دی گو یبه ما م  لیدل نی. به هممی ابی ی خدا را م میتوبه کن

و هرگز به گناه خود اعتراف   میباش یخوب اریبس انیحیمس  میتوان یم نی. ما همچنمی ابیکنار   یاز زندگ یبه خوب یتوبه ا نیچن

است.    بیفر  کی نی.  اما ااست ریبدون توبه امکان پذ زین یحیاز اخالق مس یو الگوبردار یحیمس ی سبک زندگ ی. رهبرمینکن

 حانیبودند که سال ها مس حانیردس  مساانجمن س دی. شام یبه خدا هم ندار یازین گرید  م،ی به توبه ندار یازین  گرید یوقت رایز

  وهستند  ترشرفته یپ   مانیداد تا فکر کنند در ا بیآنها را فر طانیتوبه  را درک کردند. اما ش ریمس  نیدر ابتدا ا د یبودند. شا

آنها را کورکرد.   طانیبود! و همان جا ش انیمُبتد یکنند. توبه از نظر آنها فقط برا ی بخشش، زندگ چیبدون ه  توانندیم نیبنابرا

که   هستیماگر صد سال   ی. اما حتمیشناس ی . ما از  توبه و بخشش را ممیبوده ا یحیزمان گذاست مس  زیاز ما ن یاریبس

که   دیبه ما بگو یاست که کس نی. مهم ا؟ میخدا هست شگاهیکه ما واقعاً هنوز در پ  میبپرس ا بارها و باره  دی با  م،یابوده یحیمس

  ی کار را بارها و بارها انجام دهند. آنها م نیخواهند ا ی م وحنای نیو همچن حیمس یسیع   ا،ی. انبم یمرده ا  یبدون خدا از نظر روح

. نکته جالب  میبلکه زنده باش م یمرده نباش ی. تا از نظر روحمیکن ی م یکه ما کجا با خدا و با خودمان باز کنندخواهند کشف 

آنها فرضت داشتند  . تمام ناشوند شهیهم یتوانند دوباره زنده شوند. برا ی است که مردگان م نیا یوحنا  یبعد از صحبت ها

 ! ندکن ی دوباره زندگ

 

  یداستان نه تنها نشان م  نی. امیبه شما گذارش داه لیشهادت انج دنیداستان کوچک در مورد آن از م کیخواهم  ی من م

به   نیو بنابرا م یامرده  یها همه از نظر روحانکه ما انسان  دهدینشان م نیتوانند زنده شوند. اما همچن ی دهد  چگونه مردگان م

ساردس، نام زنده   را نداشت، اما   انیحیاست که بر خالف مس ی ربوط به زنداستان م نی. امیدار ازین حیبه مس بخشاتیح مانیا

مردم    نیبود. ا  قایدر افر یقرار بود: نومتاندازو متعلق به قوم کاالهار نیبا او برعکس نام برد.  او به مرگ تبرک  بود. داستان از ا



غذا    یب  ابانیساخته اند و در ب شانیبرا یکردند.  کلبه ا ی رها م را  ماریو ب ریمرسوم بود که پ  ل یدل نیبودند و به هم نیکوچ نش

  یقرار م ریتحت تأث لهی، کل قبکردند   یمراقبت م ماریو ب ریاگر از پ  رایشد، ز یم نیچن دی . بارندیرها کردند تا در آرامش بم

و   ریکرد  .. پ  یم  ی زندگ شهیکرد. سالها از ر  دایپ    برای مرگ یاکلبه نیزن را به نام نومتانداز  در چن نیگرفت. پدرشوهرم   ا

ام!«... در آن زمان پدر شوهرم  او آمد، گفت: »از من دور شو، من مال مرده شیپدرشوهرم پ  یبود و منتظر مرگ بود.  وقت  فیضع

که وقف مرگ شده بود   یکس  نیبه او شهدات داد ... و ا حیبه او بدهد.   . . و  در مورد  مس  اتیب هآ خواهدیبه او گفته  که م 

درخشاد! او خود را    مانی ا یبالفصله از شاد و که محکوم به مرگ بود   دهمیرا د ی . پدرشوهرم کفت: »به ندرت کسافتی دیتعم

 شده است.  حیمس فرزند کی به  ل یرا گرفت. او تبد دیغسل تعم  دیکرد. او لباس سف دایپ  را ید یجد  یپنداشت و زندگ یمرده م 

 نیبود. . آم  یواقع NOmtandazo یمطمئن هستم که شاد من

  


