
 

 ینیک    به  هرظات

 ۲۱ـ  ۱۴،    ۳مکاشفه    

 :به فرشتۀ کلیسای الئودیکیه بنویس»

آن آمین، آن شاهد امین و راست، آن که مبدأ آفرینش خداست، چنین  »

دانم که نه سردی و نه گرم. و کاش یا  دانم؛ میاعمال تو را می15 :گویدمی

چیزی نمانده که تو را  رمی، نه گرم و نه سرد، لَامّا چون و16ِ .این بودی یا آن

ام و  گویی: ”دولتمندم؛ مال اندوخته می17 .چون تف از دهان بیرون بیندازم

مند و کور ستَانگیز و مُفبخت و اسَلی که تیرهبه چیزی محتاج نیستم.“ و غافِ

رِ نابِ گذشته از آتش از من بخری تا  دهم که زَتو را پند می18 .ریانیو ُع

آورت دیده  های سفید، تا به تن کنی و عریانی شرمجامهدولتمند شوی؛ و 

من کسانی را  »19 .نشود؛ و مرهم، تا بر چشمان خود بگذاری و بینا شوی

 .دارم. پس به غیرت بیا و توبه کنکنم که دوستشان میتوبیخ و تأدیب می

کوبم. کسی اگر صدای مرا بشنود و در به رویم  هان بر در ایستاده می20

هر »21 .ه درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با منبگشاید، ب

نشستن با من بر تخت خودم خواهم بخشید،  ب آید، او را حقِکه غالِ

آن که گوش 22 .گونه که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستمهمان

 «.گویددارد بشنود که روح به کلیساها چه می

 

فراز و    .بودبسته  او   شهر  ن یبت سرنوشت او با ااب  نی. از اه بودکرد    یشهر سپر   نیخود را در ا  یمام زندگاو ت  -بود    هکییاهل الئود  سرویس

پس از    ۶۰سال  در  لرزه وحشتناک    نیتوانست به زم  یم  سروی بود. به عنوان مثال، س  خودش    های  بیفراز و نشمثل  شهر      یها  بینش

و بازماندگان شهر   شکست نخوردند. پس از    سرویحال، س  نی. با اندمرد  یادیشد. و تعداد ز  رانیکند. در آن زمان تمام شهر و  اشاره  الدیم

موفق بودند. پس از    شمیتجارت طال و ابر     مَرهَم  چشم و  دیدر تول  ژهیکردند. آنها به و  یدیجد   ی  ها    یز یبرنامه ر آوارها، آنها    یپاکساز 

کرد.    زندهآوار دوباره    ریخود را از ز  ،یشهر  بود که، بدون کمک خارج  نیدر سراسر جهان شناخته شد. ا  هکییالئودشهر    یکوتاه  مدت

افتخار کند. آنها ثروت قابل    خودشهر     بهو      سایکل  هب  توانستی بود. او م  هکییالئود  یحیجامعه مس  عضو  یکنیز مسیحی بود و    سرویس

  یم  نیدر سراسر جهان شناخته شده بود و آنها همچنآنها    یچشم گرانبها   مرهم.  بودندجمع کرده    خود  نیتالش سنگ  طریقاز  را    یتوجه

  یم  شیفوق العاده پ  زینکرده بود، همه چ  یرا با هم قاط  زیهمه چ  وحناینامه    نی. پس اگر از بدهندپ مدها در شهر    نیدتریتوانستند با جد

را صادر کرد. و گفت که شهر او را مُنزَجر کرده    ینیوحنا قضاوت سنگی  قیداشت. خود خدا از طر  سایکل  یبرا   رانگریو  یامیپ  وحنای    رفت!  

.  دیبه نظر می رسخوب    یل یخ  زیهر چند همه چ.   بود  تحمل  رقابلیکامال غ  گر،یکرد. به عبارت د  استفراغ       بایستی  است. آنقدر بد بود که

شناخته شده بود، وجود نداشت.    انیقرنت  انیمانند آنچه در م  سا،یکل  یاعضا  انیدر م  یراخالقیداستان غ  چ یدر کار نبود! ه  یفساد  چیه

که   یکلمات  نیا  مورد  در  یمدت طوالن  یبرا   سرویالزم نبود. س  یگر ید  یسایاز کل  یکمک  ومستقل بودند    یاز نظر مال  یحت  ها  هکییالئود

از همه، کلمه «نه   شی. بندازدیباله بآزاردهنده بودند، او نتوانست آنها را به سطل زُ  اریسکلمات ب  نکهیوجود ا   افرستاده بود فکر کرد. ب  وحنای

   بود  بهتر  گر،یبه عبارت د .  «  لرموِآنها کامالً سرد باشند تا فقط    است. خدا در واقع گفت که بهتر  ه بودماند  ذهنش  و نه گرم«  در    یسرد 

و    نیک  رونیبود. از ب  انیسیبه فر   یسیسخنان ع  ادآوریسخنان    نی. اباشند   یحیمس  هیمن  اینکه  تا،  می شدندن  یحیوجه مس  چیه آنها به هک

  دیپرسمی  . از خودش  ه بودرا تکان داد   سرویاست که س  یز یهمان چ  قاًیدق  نی! و اندبودپاک  ان  درون  در  اما    به نظر می رسیدند  زگاریپره

آنها    رفت.  یم  سای؟ او مرتباً با انجمنش به کلبودنداز خدا دور  داشتند  را    لیانجوجود اینکه    اب.  بودندکجا اشتباه کرده      شی  سایکه  او و کل

  کرد  ینماشاره    یصاخ      به گناه  چکسیه  رایبودند، ز  یمعن  ی اوقات  اعترافات ب  یاما راستش  ...گاه.  می کردندبه گناهان خود اعتراف  

اغلب    زین  سرویس    «   و ترا بدینوسیله به خشم آورده ام  .که در پندار و کردار و گفتار مرتکب شده ام  گناهانی»    گفتاعتراف می  به  وقتی  



  بخشش      یخوشحال کننده   رخب   کند.     شیبخشا  در خواست  دیبا  یچه گناه  یواقعاً بداند برا   نکهیکرد بدون ا  یکلمات اعتراف را تکرار م

خسته کننده شده    حیمسی  او و انجمن باشد. مژده    شتوانست الهام بخ  ینم  گری، دهما و گناهان ما فدا کرد   یکه جان خود را برا  حیمس

ردند و  ر می کاخوب رفت  گریکدیاحساس که دست کم با    نیکرد به ا  یم  یخودش را راضو  کرده بود  عادت    ها نیا  یبه همه   سرویو سبود.  

 یراض   انجمنهمین    به  د یباعدتا  قا بودند. و خدا    یعاد  انیحی. آنها فقط مس اشتباهی بزرگ مرتکب نشده بودند  ینطورهم  و  بودندمهربان  

  لیانجام داد تا انج  شد  یم  ید؟ چه کار رآوَ  جانیهبه  خدا  ا یاد  ب   را  مردمانجام داد تا دل    شد  یم  یچه کار  نبود!  یباشد. اما حاال خدا راض

    از خودکرد و    کرسؤاالت ف  نیبه ا  سروی؟ سکرد  لیمشتاق تبد   انیحیمس  به    را لرموِ  نایحیمس    شد  ی؟ چگونه مباشددوباره در دل ها  

  نیاز آنها ا  یکی.  داد  ییشنهادهایها پ  ئودیکیهالکند. خدا از لطف خود به    جادیا  یشتریتواند شور و شوق ببوجود دارد که    یز یچ  ایآد  ی پرس

آن       هیبش  یزیچ  یسیآورد که ع  ادیبه    سروید! سنتا چشمانشان باز شو  رندیگباز خدا    یمرهم ئودیکیهالمرهم چشم    یبود که به جا

ممکن است آنها از    ای؟ آباشندممکن است به صورت روح کور    ایشنوند!« آ  یگوش دارند و نم  نند،یب  ی: »آنها چشم دارند و نمه بودگفت

توانند انجام    ینم  یکار  چیکه بدون خدا ه  بودند، اما فراموش کرده  باشند  نودخوش  بودندکه به دست آورده    یبزرگ  یثروت و دستاوردها 

بر    گریکردند و د  یخود حساب م  ییتواناثروت و    برهمه ثروت کور شده باشند؟ آنها فقط    آنبت  اباز    یاست آنها حت  کنمم  ایدهند؟ آ

کردند از جانب    یم  یآن زندگ  ریکه ز  ید یکه خورش  بودندکرده  کردند. فراموش    یاست، حساب نم  زیکه باالتر از همه چ  یزنده ا   یخدا

  سندر    یینایب  دانست که از دست دادن  یاز تجربه خود م  سروی . سه بودشدبه آنها داده    وزکه هر ر  یو قدرت  یسالمت  نیخدا است. همچن

کجا  به  کجا  از    دی دانینم  گری. و دباشیدسرگردان    ون هدف  بداینکه  نمی ماند جز    یا  هیچ چاره  د،ینیببنتوانید    گریاست. اگر د  نی سنگ  یریپ

بدن    یچشم ها   یبه شفا  یو در سرتاسر جهان شناخته شده بود، اندک  ندفروختی  مها    ئودیکیهالکه    یی.  مرهم گرانبهادیکن  یرکت  مح

  آن  یکند. و برا   داریببودن     لرموِ  از  خدا می خواهد انسان را      ست؟یدهد چ  یکه خداوند به ما م    ی. اما منظور از مرهمبودکمک کرده  

دیدگاه    بامی تواند    ب  تیرتبه همین  می افتاد و  دیدگاه اشتباه به راه اشتباه  انسان با  .  استمهم  واضح      دگاهید  کیرسد    ی، به نظر مکار

  میبه خود الهام کن  میتوان  ی. و نم میدستور غذا آماده کن  کیرا مانند    اقیاشت  میتوان  ینم  انسان ها  مارکت کند.    حدرست  مسیر    دردرست  

نگاه واضح    کی. شور و شوق خدا از  میانجام ده  میتوان  یم  یکار  شود که چه    یمعلوم م  م،ینیب  ید و منشو  یچشمانمان باز م  ی... اما وقت

توقف  و با    ونبد  یسیکه ع  است،    تعجب آور  نی. اکوبد  یدر را مدارد  است که    یسیدهد ع  یکه خدا به ما م  ی! منظره واضحدیآ  یم  پدید

زار  آرا انقدر    یسیع  سایهمان کل  رایتعجب آورتر است ز  نی! اکوبد  یو م  ستادهیپشت در ا       گرم   یو با عشق   ادیو حوصله ز  بی کران  صبر

  پهن  شیفرش قرمز براکه  ندارد  تظار  و ان  دیآ  ینم  پوریبا ش  یپس مثل شاه   .  کوبد  میو در    ه استداستیا  در    یجلو او  و حاال    ..داده بود

خود را ابراز کند. نه، او کامال آرام    یتینارضا  شکست تا  نو چلچراغ ها را  شد  وارد ن  هکییالئود  یسایبه کل  تیبانصعخداوند با    نی. همچنشود

تحت تاثیر  او را      . عشقتشوجود ندا     یولرم  التح اصالً  د  یکوبمی    که در    حیمس  نید. در اشن  دیاو ناام  و.  دیکوب    و محکم در    ی. به آرامآمد

.  شکست نمی خوردو در احساس عشق    دیکوب  ی. نه، او بدون توقف در منشد  میپس از چند تالش ناموفق تسل  زین  حی. مساده بود د   قرار

  نیکند، هم  یم  یرا شبانه روز بر سر ما جار  بی کرانش  مدام عشق  او  یوقت  .  دسوق دا  بیصلسمت  او را  به   عشق بود که    نیهم    قاًیدق

کند.    یما را حفظ م  یو ما و زندگ  است  دهیکه تنها اوست که ما را آفر  مییبگو  دی! بامدویبخدا  سوی  به    که ما    از ما   انتظار دارد:  را  عشق

باشیم    خکوبیماست که ما به خدای زنده    این  ر عیسیظاانت    .میخلق کن  یز یچ  میتوانینم  خدا  تیکه بدون برکت و حما  میاعتراف کن  دیبا

نامحسوس    یخدا   یسیع  رای. زستیآسان ن  این کار    حال  نی .... و با اکرد.  خکوبیم  بیبه صل به نفع ما     عیسی خودش را    طور کهانهم

. اگرچه او قدرت دارد تمام ظلم را  دهد  ینم  دیبلند نو  یرا با صدا   آناست،    دهیآفر  است رادر آن     جهان و هر چه  خود    نکهیاست. با وجود ا

و    یما انسانها، قدرت وثروت ظاهر   ی. براکنند      خکوبیم  بیبه صلاو را  دهد که    یدهد.  بر عکس  اجازه م  یبود کند، آن کار را آنجام نمان

بارها و بارها    دیبااست که    لیدل  نی. و به همرا می کوبد  در  یآرام بهمصلوب شده است که     یمتقاعد کننده تر از خدا   یظاهر     مذهب  یحت

مثل او باور    میتوان  ی. ما نممیمثل او وفادار باش  میتوان  ی. ما نممیمثل او عشق داشته باش  میتوان  ی. ما نممیستیاو ن  هیکه شب  میمتوجه شو

.  باشیم    همسفرهما با او  تا    ه کند، بلکه آمد  تیوتق  یتا همه ما را از نظر اخالق  هامد ی. او نکوبد  یداند، در را م  یرا هم م  نی. و چون او  امیکن

به خدا    میتوان  یم  یسیع  قیکند. فقط از طر  میرا که متعلق به اوست با ما تقس  یزی خواهد هر چ  یخواهد با ما  غذا بخورد. او م  یاو م

 شد.   میخواهعاشق    یسیع  قی. ما فقط از طرمیشور و شوق  را به دست آور  می توانیم  یسیع  قی. فقط از طرمیبرس

 حیکه مس  ییاست. و جا  سایکل  یاساس زندگ  حیمس  یسیاست. ع  حیمس  نیدر مورد ا  زیشفاف شد. همه چ  سرویس  یبرا همه چیز    ناگهان

  است  نیا  زیانگشگفت   ی  ماند.  و نکته  یم  یباق  بیفقط توهم و فر  ست،ین  حیکه مس  ییوجود ندارد. جا  گرید  هم    سایوجود ندارد، کل  گرید
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  یرا ندارند م  اقتشیکه ل  ی است. با کسان  نیچن  حیکه واقعاً از او نفرت دارند غذا بخورد. مس  یانبا کس  خواهدیهنوز هم م  حیکه همان مس

 آمین.  ما انتخاب کرده است.  برای  جز این راه که خود خدا    داردوجود نراه دیگری به سوی خدا  .  ندینش


