ﻣﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۳
ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﺎرد
»۱ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﺎرد ﺑﻨﻮﯾﺲ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن آن ﮐﺴﮐﻪ دارای ﻫﻔﺖ روح ﺧﺪا و ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره اﺳﺖ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣداﻧﻢ و اﮔﺮﭼﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ زﻧﺪه ﻫﺴﺘ وﻟ ﻣﺮدهای۲ .ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﯿﭻﯾ از ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام۳.ﭘﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪهای ﺑﻪﯾﺎد آور و آن را ﻣﺤﻢ ﻧﺎه دار و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ .اﮔﺮ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮی ،ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ دزد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ
ﺧـﻮاﻫﻢ آﻣـﺪ و ﺗـﻮ ﻟﺤﻈﮥ آﻣـﺪن ﻣـﺮا ﻧﺨـﻮاﻫ داﻧﺴـﺖ۴ .اﻣـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ در ﺳـﺎرد داری ﮐـﻪ ﻟﺒﺎﺳـﻬﺎی ﺧـﻮد را
ﻧﯿﺎﻟﻮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن در ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ۵.ﮐﺴﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻠﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﻫﺮﮔﺰ از ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺎت ﺣﺬف ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﭘﯿﺸﺎه ﭘﺪر ﺧﻮد
و ﻓﺮﺷﺘﺎن ،او را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ.
»۶ای ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﮔﻮش دارﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ
»۷ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺑﻨﻮﯾﺲ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن آن ﻗﺪّوس و ﺻﺎدق ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ داوود را ﺑﻪ دﺳﺖ دارد .دری را ﮐﻪ او ﺑﺸﺎﯾﺪ ﻧﻤﺗﻮان
ﺑﺴﺖ و ﻫﺮ دری را ﮐﻪ او ﺑﺒﻨﺪد ﻧﻤﺗﻮان ﮔﺸﻮد۸ .ﻣﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣداﻧﻢ و دری ﮔﺸﻮده ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ
ﻗﺮار دادهام ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺒﻨﺪد؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮا ﻧﺎهداﺷﺘﻪای و
ﻧﺎم ﻣﺮا اﻧﺎر ﻧﺮدهای۹ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ! اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد :آﻧﺎﻧ را ﮐﻪ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﯿﻄﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ادﻋﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،وﻟ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دروغ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﻨﺪ و
آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻫﺴﺘ۱۰ ،زﯾﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدی و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪی .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را از آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺨﺘ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را
ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد۱۱ .ﺑﺰودی ﻣآﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ را داری ﻣﺤﻢ ﻧﻪدار و ﻧﺬار ﮐﺴ ﺗﺎج ﺗﻮ را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ.
۱۲ﻣﻦ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد ،ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮﻧ در ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،او ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﺠﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻣﻦ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ .ﻣﻦ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨ آن اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎزهای را
ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻧﺰول ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ.
»۱۳ای ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﮔﻮش دارﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!
ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ
»۱۴ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻻﺋﻮدﯾﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺲ:
»اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن »آﻣﯿﻦ« ،آن ﺷﺎﻫﺪ اﻣﯿﻦ و راﺳﺘﯿﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا۱۵ .ﻣﻦ از ﻫﻤﮥ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ و ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻪ ﮔﺮم ﻫﺴﺘ و ﻧﻪ ﺳﺮد .ای ﮐﺎش ﮔﺮم ﺑﻮدی و ﯾﺎ ﺳﺮد۱۶.اﻣﺎ ﭼﻮن

ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ،ﯾﻌﻨ ﻧﻪ ﮔﺮم ﻫﺴﺘ و ﻧﻪ ﺳﺮد ،ﺗﻮ را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﻗ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ۱۷زﯾﺮا ﻣﮔﻮﯾ‘ :دوﻟﺘﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻢ و ﺛﺮوت ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهام و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻢ ’.اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ را ﻧﻤداﻧ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﻮ ﺑﯿﭽﺎره و
ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺑﯿﻨﻮا و ﮐﻮر و ﻋﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘ۱۸ .ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﻢ ،ﻃﻼﯾ را ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﻦ
ﺑﺨﺮ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ راﺳﺘ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺨﺮ ﺗﺎ ﺑﭙﻮﺷ و ﺧﺠﻠﺖ ﻋﺮﯾﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧ و
ﻣﺮﺣﻤ ﺑﺨﺮ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻤﺎل ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨ۱۹ .ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣدارم ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﻢ و
ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﻧﻤﺎﯾﻢ ﭘﺲ ﻏﯿﻮر ﺑﺎش و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ ↵۲۰ .ﻣﻦ ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده در را ﻣﮐﻮﺑﻢ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺻﺪای ﻣﺮا
ﺑﺸﻨﻮد و در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،وارد ﻣﺷﻮم و ﺑﺎ او ﺷﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ۲۱ .ﺑﻪ آن ﮐﺴﮐﻪ ﭘﯿﺮوز
ﮔﺮدد ،ﺟﺎﯾ در روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪم و ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ او ﻧﺸﺴﺘﻢ.
»۲۲ای ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﮔﻮش دارﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!«

