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این است سخنان آن اول و آخر، »به فرشتهٔ كلیسای اسمیرنا بنویس: »8

از عذاب و فقر تو آگاه هستم ولی با وجود  من9 :کس كه ُمرد و زنده شدآن

کنند یهودی هستند ولی که اّدعا میکسانی دانم آناین، توانگر هستی! می

رنجی كه به  از10 !ان جماعت شیطانندآن .زنندنیستند، چطور به تو افترا می

زندان خواهد  آورد، نترسید. البّته ابلیس بعضی از شما را بهشما روی می

ولی تا َدم مرگ  افكند تا شما را بیازماید و به مّدت ده روز رنج خواهید كشید

 11 .وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید

 

 

جمله  نیا یدر موقع جنگ افراد  .„ مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید„

 .آوردهاندنها یک تاج حیات به دست آ تا قربانی کردن  شانگیآنها زند استفاده کنند تا کودکان بدون ترس مبارزه بکنند.
 کنند. رفتاربد  راا انسانه خواستندمی  تنها. آنها ندبه خدا داشت عالقههیچ استفده کردند آما آنها  این جمله  ها دیکتاتور بسیار
چند از مسیحیان باور می دادند.    درد و رنجیدباید هر وقت  نمسیحیاباور می کنند که ان تا امروز هم حیاز مسی برخی

گاهی آنها همیشه غمگین هستند.  در این راه کنند.  تجربهرنجها  دتواننت یک هدف دارد: می فغن زندگیشاکنند که کل 
دارند نآنها این تاج حیات از خدا دوست به این دلیل کنند.  ربه جت رنجها را من حدس زدم که آنها دوست دارند  اوقات

 گیرندب منفیهم عیسی از  زندگی هدیه آنجا در دینمیآ بهشتاگر آنها به  خوشال شده است.خیلی  چیز   تزیرا این تاج حیا
هر وقت بد  تب مقدس ما را درس میدهد که زندگیماناست!  من ایمن ندارم که ک  لخوشحاخوب و  چیزاین هدیه  چون
خوب  یلیخ وحنایمکاشفهٔ  یستیما با خدا سو استفاده کنند! امیبا پ گریکدیخواست که انسانها  یکتاب مقدس نم یحت! است
هدف او نیست که ما .  دهد یم حیبه ما توض “اتیتاج ح ”جمل نیکه او ما را با استفده ا دید میسپس ما خواه میکن لیتحص

آنقدر بزرگ است که ما  وحنایاز مکاشفه  یتسلما را در درد و رنج تسلی  داد.  تمیخواسیم اما او هر وقت غمگین هست
 تسلی از یوحنا دروغ نیست چون  .میرنج و درد خوشحال هست نیهم در ا انیحیمس
 

 اولیهعیسی 
 او تو را می شناسد. چون
 تاج حیات راستین است.  چون
 

ساخت.  شخود زا بزرگ مجسمه موقعاو در آن    بود.  سلطاندمیزیان  ,مکاشفه را نوشت هوحنا نامکه ی در آن زمان
به عنوان دشمنان  ,دادنانجام ر کس که این کار ند. هاین مجسمه پراستش کمجبور شود که هر کس که به شهر امد 

   .شده استو جاسوسها به نظر گرفته  یعموم
روتماند ثن خیلی .  شهر سمیر تجربه کردندساخت  شکنجه راآنها , به این دلیل مسیحیان هیچ وقت به پدشا پراستش کنند

انداخته ت حیوانبسیار از آنها به بود.  عیسیتنها ایمان به   تنگدستیدلیل این آنجا خیلی فقیر بودند.  بود اما مسیحان در
 ردند. ترک نکعیسی  نایمااز شدهاند. چون آنها 

شما  یعموم یدر مکانگفت:  اگر یوحنا به مسیحاین ه است خیلی آسان بود نداد.  را آسان عبرتیوحنا  شرایطدر آن 
این عبرت اسان است. آما یوحنا هیچ   !دیوقت به خدا پراستش کن یشخس ی, اما در زندگدیبه پادشاه پرستش کن دیتوانیم

 این است. بچیز جل .ندیوقت دروغ بگو چیه ییحایچون مسبین مسیحیان وجود نداشت.  اختیاراین وقت اینجوری گقت. 
 ایمانکه  را ممکن است نیست زی خطرناک افعانستانگفت که دین مسیحیان در ایران و    اروپا انیدر حکم دادگاه پناهجو

کنند؟  ن صحبتدر مورد این اختیار   یبین مسیاح وقت چچرا این اختیار ممکن نیست؟ چرا هی نید! مخفی کدر قلب شما  را
 لیدل کی. داهندنبشارت شان عمومی ایمن  میتوندآنها ناگر  میدهندترجیح گ از زندگیش به مر چرا هم امروز مسیحی

ما ا عیسی هم به دنیا صخبت می کند. سکلی با استفاده از . در کلیسا وجود دارد خصوصیعیسی   . اضافه وجود دارد
تجرته  تلویزیونبا  تنها ابدیت مرسمنمیتوند  نمسیحیااست که  باعثاین هم کنند. بمسیحیان نمیتوند بدون کلیسا زندکی 

ما  سایدر کلمسیحیان در جا عسی است جمع شدند. این جا کلیسا است. کنند. ندرون خانه تجربه دعا  تنها و   کنند
 انیحیما مس ینجوریا کنیم.می در یافت  ان هم جسم و خون عیسی کلیسا ما مسیحدر  .میکنیما اعتراف م مانیا انیحیمس

  کسی  به این ترتیب ممکن نیست که .   میدرخش یم ایبه دن یسیما هم محبت ع نجایاز ا..   . میشده ا یسیعضو در بدن ع
. در   ه است. دش رمتنفّ کلیسا همیشه دنیا  اما یک چیز مهم است. در اینخاهد شده بود. از کلیسا جدا کند و تنها مسیحی 
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این شکنجه از   ریشه هر وقت حاضر بود. انیحیشکنجه مس. اتفاق افتاد ینجوریو در المان ا رانیو در ا وحنایموقع 
قع در ااین مدرک است که عیسی وخوب است. چون  !کسعتجربه بد نیست. نا بر  اما این   انسان نیست اما از شیطان. 

او در این  دلیلیسی کل زمان در دست دارد. به این ه عند کااو هم مید  داند که زمانش کوتاه است. یم طانیشمیان ماست. 
 سایدر کل یسیاور که ع ادینامه به ما  نیچون ا   ,مهم است یلیخ وحنای هنام. سازدشکنجه بزرگ به کلیسا می کوتاه زمان 
از اما بسیار . است در میان شکنجه این تسلی بزرگ برای ما بدون اخر است. یسیاور که ع ادی به ما او هم.  است.

امروز هم ان یاز مسیح مقداریآنها به لذت شیطان از عیسی ترجیح می دهد.  . بگیرند  دستاز    هر پیام عیسی  مسیحیان
 آب و هوای بدتنها از  اندیگرکرد.  بانیغرعیسی ایمان برای  زندگیش

او از اول تا االن تا ابد بلکه  است گذشتهپیام یوحنا به ما یاد اور که عیسی بیشتر از داستان  گرفته شد.  دستایمانش از 
 است همان شخص

 
 
 

بداد,   تسلییک نفر  میخواهدکس که   سما بفهمد. یهر مشکل از زندگ واقع شما وجود دارد, یزندگ یواقع تو یسیاگر ع
که  دیبگو مارانیب کیتواند به  یمنکه سالم است,  یکسی میداد, بفهمد. لتسمیخواهد که  افرادغمگین  ایستی باز اول 

او ما مثل یک کتب باز  پیشاو همیشه میفهمد. ما میفهمد.  ینیازمندو  عیسی کسی است که همه بیماری  .ستیبد ن زیمر
 را گفت: من فقر شما یسیع رنایاسم سایدر کل انیحیبه مس شناسد. یشما را م یشخص هااو هم کمبود . شده است

 یداد اما فقط به ما وعده م یمحلول نم کی یسیع .میکن یستجو ممحلول را ج کیمشکل ما  یبار شهی! ما هم !شناسمیم
 یسین عدب یسیع یتسل  .میاما ثروتمند هستیم ستیما فقر ن یسیچون در عاین وعده کفی است!   دهد: من با شماست.

به این دلیل عیسی هم مرگ شما بر   !برطرف کردناو مرگ را  اما االن زنده شد! بود  مرده یسیع !دینیاست. بب

لحظه  کیاما در . مینیبیم طانیزمان ما قدرت ش نیدر ادنیا کوتاه است.  نج و درد ر زماندر این طرف خاهود کرد! 
سبک نیست. هر انسان که چیز از این دنیا ارزو  تسلی عیسی.  هم خواهد ماند یسیاما ع خواهد امد. لیتبد ایدن نیا

ما بفهمیم  فوت کرد  زمان حداکثر تا د. گم کر مه انسان هر چیز از دنیا ه می داد.  اختیاج سبک دلدارییک , میکند
اما . کردنهم از مرگ فرار  یسیع.  نمیکندپنهان  ا عیسی هر مشکل این دنی است.  فایدهبیاین دنیا همیشه  احتیاجکه 
تاج   سبک نداد آما یک تسلیبه این ترتیب عیسی  کرد.برنده را هم مرگ  سرانجام .دیآ یبه مرگ م کتریو نزد کترینزد

 به شما خاوهد داد.  حیات
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