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در خورشید و ماه و ستارگان عالمتها »

ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملّتها از 

غّرش دریا و خروش امواج آن پریشان و  

آدمیان از وحشت  26 .نگران خواهند شد

تصّور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد، از 

های آسمانی به رفت و قدرتهوش خواهند 

سر انسان  قت پآن و27 .لرزه خواهند افتاد

را خواهند دید كه با قدرت و جالل عظیم بر  

وقتی این چیزها شروع 28 .آیدابری می

شود شما راست بایستید و سرهایتان را 

عیسی برای آنان این َمثَل را آورده، گفت: »به 29 «.دارید چون رستگاری شما نزدیک استراست نگاه 

دانید كه زند میبینید جوانه میبه محض اینکه می30 :درخت انجیر و یا درختهای دیگر نگاه كنید

که وقوع همٔه این چیزها را ببینید مطمئن باشید كه  طریق وقتیبه همان31 .تابستان نزدیک است

 .یقین بدانید كه پیش از درگذشت نسل حاضر همٔه اینها ُرخ خواهد داد32 است، پادشاهی خدا نزدیک 

 .رفت ّما سخنان من هرگز از بین نخواهدآسمان و زمین از بین خواهد رفت ا33

 

اطراف ما  یصداها تبا این صوردوازده است!" "جهان در حال غرق شدن است!"  به  قهی"  پنج  دق

گروهی وجود دارد که   هندیر بدغیتخود را  زندگیند هاوقتی انسانها نمی خوشوند.  یبلندتر و بلندتر م

  دیتوان یشما نم ندیگو یم هی. بقندک یریجلوگ  جهاندر  تیوضع  نیبدتراز حشت و  یجادا باد خواه یم

  نیا میما با هم توافق داری . آنچه همه دیشو یچاره م یفلج و ب دیترس یم یوقت رایز دیر کنبا وحشت کا

 ایآخر دن،   احساس وحشت از طرابه خ سایدر کل یسابقه است. و حت یبحران ب کیاست که جهان در 

احساس ت الاین ح کنند یرا ترک م سایکل ها انسانر یشتب  زمیسکوالر فتشری. با پدیآ یممنشاء  

د  اافرو کند.  یکش م کتاب مقدس فرو یدر مورد محتوا  . دانشاورد یبه وجود م سایکل در یدیناام

دهند.    صیتشخ شانیزندگ یخودشان و برا یکتاب مقدس را برا ه یو رابط تیتوانند اهم ینم گرید

 ایگردد؟« آ یمواقعاً بر حیمس ای: «آپرسند یدارند. آنها م دیردتما شک و  مانیا یندر مورد مبا گرانید

برای    اتیاله اننددانشم د؟یدر کتاب مقدس نوشته شده است باور بکن ههمه آنچه ک دیتوان یهنوز هم م

 یوز نمبرنگشته است. او امر حی: "مسندیگو یکنند و م  ید را بلند مخو یصداها , گریکنندگان د دیترد

د ، هم ندارن یسیردگار ما عگشت پروبه باز یدیام چیکه ه یکسان یهرگز نخواهد آمد! "برا گریو د دیآ

  گرید مانیهم او  وجود ندارند  دیجد نیزم  هم و  دیجدبهشت هم وجود ندارد.   از نظر آنها  یدبا یزندگ

. انتخاب میشو می کیجهان نزد انیپا است که به ن یا  ماندد اهخو یدر آن زمان باقکه . تمام آنچه ستین

 امتم یاست. در مقطع کسانیهر دو  یریگ جهینت ؟یبا خردمند  ایبا وحشت  ایاخر دن تا شماست: انتظار

   شد! خواهدشود  و با جهانمان تمام می شد! با ما تمام 

زه تا که یرا پخش کرد. او هم با کلمات دنیااحساس وحشت در مورد روز اخر  خبر نیهمچن یسیع

داده است که ما امروز  حیتوضرا  یزیچ ایدر مورد اخر دن یریکند: او با تصاو یم نی، چن میخوانده ا

  یم نیخواهند شد. و مردم با ترس از ب یمتالش نیآسمانها و زم یروهای.   ن مینیروشنتر بب میتوان یم

  نیا یسی. چگونه عمی دهد  دپیون  دیام هروز اخر را ب  یسیمدرن ، ع یروند. اما برخالف آخرالزمان

 دیجهان را با ام انیپا دینتوا یچگونه م د؟کار را انجام ده نیا دتوان یاصالً م ایدهد؟ آ یکار را انجام م

مان  انیجهانبه   ونیمد انیحیاست که ما مس ای یاصل ی مسئله د یله امکنم مسئ یفکر م   د؟یجمع کن

تواند از ما  ینم د یکه ام میفهمبمهم است که ما از ابتدا     م؟یکار را انجام ده نی. اما ، چگونه امیهست

است   لیدل نیو به هم بشویمتمام  دی. ما بامیانقضا دار خیتار ,انبرود. ما انسانها مانند جه رونیب انسانها

      از همان ی  اسطهبه و گرید یافرادی مانند همه  انیحی، ما مس نیبرا. بناستیمناسب ما ن تیکه ابد



هان وجود  جدر مورد وحشت   یما ، پاسخ قطع یبرا یحت .میپاک هستادر جهان ن  یماریبی نشانه 

  میداشته باش ادعاما . اگر میبکن میتوان ی چه م نما ارهیس یها از بحران یاریبا بس میدان یندارد. و ما نم

  یسیدر عفقط   در واقع , ما دیبود. اما منشا ام یمخواهانه ,  گستاخمیپاسخ دار کی زیهمه چ یکه برا

  یسیخود خداوند عرا  ن یرا از قلب ما خارج کند. ا یدیتواند ناام یم ییمانده است. او به تنها یباق حیمس

دارید چون رستگاری شما نزدیک راست بایستید و سرهایتان را راست نگاه  دهد: « یم نانیبه ما اطم

که  ,یحیما مطابقت ندارد: مس اتی، با تجرب دهد یم حیما توص یاز آن برا  یسیآنچه که ع  «    !است

که    اتفاق  نیا ریتصو  کند. یم میتنظ یرا با قدرت و جالل عال زیو همه چ دیآ یم نییپااز بهشت 

  میبکن هیآن را توج میتوان یمن نیاثبات بکند. ما همچن ایتواند تجربه  ینم ی, کسرا دیآ یدوباره م  یسیع

 د مدرک شو بیترت نیتا بد میانجام ده یادیز یتهایفعال   دیما نبا یافتد. حت یم ری، چرا  آمدن او به تأخ

به بازگشت  مانی. ... طبق شعار. "از آنجا که  امیباش اشتهد یابد یاز زندگ ریبه ق یگریمهم د لیکه دل

آسمانها را پاره  یروز کیکه  یسی." نه ، عمیرا انجام ده یگرید یکارها دی، ما با ستین گرید  حیمس

 یکار را کرده است. او به جا ن یا شهیاز ما پنهان بماند. او هم دیکرد، از ما پنهان شده است. با هداخو

 یسیرفت و درگذشت! قدرت ع بیصلی روبه   ،  ندک حرکت  میگان به اورشلبا فرشت وبا قدرت  نکهیا

 یما چاره ا نیبنابرا  امروز پنهان مانده است.تا  یپنهان ماند. قدرت او حت سایاز آن زمان تاکنون از کل

 بلکه،  ستندیکلمات مرده ن دیگو یبه ما م یسیسخنان که ع نی. امی,  نداریسیعده ی  جز کلمه و وع گرید

زنده متصل هستند. نماز و مراسم  یبه خدا پس زینها نهستند. و از آنجا که آنها زنده هستند، آآنها زنده 

و اکنون ما به  نجای. نه! استین گرید یها هیاز گر یرایدر کنار بس یکیدر تار یناتوان یادیما فقط  فر

زنده   یخدا نیبا ا امیمستق  گرفتند,   دیتعمکه امروز  غسل  ی. به قول خودش اشخاصمیخدا وصل هست

در    را   یدیجد    یک زندگی ، بلکه  دیکرد افتیدر دیغسل تعم یدر ارتباط هستند. شما نه تنها گواه

ن  اطب ,  بلکه درستیشما ن راافک درتنها ه ن. بهشت یدا کردهرا تجربه  یدیجد یو زندگ یافت کردید

قط  . فمیاثبات بکن را دیام میتوان یماست چگونه ما م دارایتنها  ن ماستطادر ب که  ی یخدا شماست. و 

ت صور نیا ریکند ، که در غ یباز م وعود مخود خدا که در ما ساکن است ، چشمان ما را به بهشت  

کند که ما االن   یم فیتوصبه طوری ما را  قاً یدق یسیامروز ، ع ی در متن خطبه  .میدانست یاصالً نم

 ی. اگر نگاهمیهست یابد د یجهان و ام انیپا نیب در  قاً یما دق نیبنابرا  .میکن یم یزندگ نیو زمبهشت  نیب

که   مینیب یم یمیان اخر مدرن و قددر مورد جه امبرانیمانند پ قاً یرا دق زی، همه چ میندازیبه جهان ب

جهان خراب است و که : دیرسمی   یریگ جهی. و به نتنندیب یآنها را مهم   هامروزو  دندیرا د ییزهایچ

از چالش و رنج  دیو با میتوان ی. ما مگیریمب دهی ران جهان را ندحب نیا میتوان یشود. ما نم خواهد دیناپد

. نگاه ما سکوت کنیمجهان  تمشکال  لدر مقاب دی، ما هرگز نبا حال ن ی. اما در عمیکن تیجهان حما

به   قاً ی. دقمیکن یم معطوفنجات دهنده  یو تمرکز خود را بر رواست  شده  رانیو یایدن متمرکز به 

ما و  ی، ندا میرا شاهد هست یادیز یرنج و بحران ها نقدریاخودمان   نیدر ب مااست که   لیدلهمین 

که از   یسیع  ! "ایب ی! بزودیسی! ، پروردگار ما عاید بود و خواهد ماند: "  بخواه شهیما هم یدعا

  نیاست که ما هرگز از ا لیدل نیخواند! و به هم یم نیکند ، چن یم یروح القدس در ما زندگ قیطر

 ریاست که ما را نسبت به سا دیام نیا قاً یکرد. دق مینخواه اهیوخعذر حیمس یسیع یرازنده ب دیام

     یو زندگ یسیآمدن ع نیب  رد قاً ی، اما دق میستینکند. اما ما هنوز در بهشت  یجهان  متفاوت م انامبریپ

در گذشته انجام  یاریکه بس همانطور ای. میجهان را از دست بده دی، ما هرگز نبا نی. بنابرامیجهان هست

است که   یسیر مورد آمدن عدانش د  نیهستند. نه ، ا یسیع دنیداده اند ، در خلوت و آرام ، منتظر رس

  یم ی. ما سعمیخود برو ی روزانه کارهای دنبالهبه  زیرستاخ د یدهد.   با ام یم قسو نجایما را به ا

گسترش ن گاهم را بر لیانج میکن یم یا سع. مهمتر از همه ، ممیده رییآنچه را که ممکن است, تغ میکن

را  زیچ کیرا درک کرده اند. اما  یادیز یزهایمدرن چ زیرستاخ امبرانیاست که پ نی. منظورم امیده

ل شود. ما  حاص   ح یتواند در مس یاست که فقط م مانیا نین استراحت سبت و همیو ا .  جه نشده اندمتو

  . اما خودمان را میکار را بکن نیا میمجبور هست ی. ما حتمیانجام ده یجهان کار رییتغ یبرا میتوان یم

 . میدار یسیآنچه را که در اعتقاد محکم به عو نیز  .م یده یجهان از دست نم در این



Bonhoeffer روز     نیکند: "ممکن است که آخر یم فیتوص حیمس یسیانتظار ما را از ع ,به موقع

عیسی می آید دست از زمانی که  . تنهامیهانجام د یا ندهیآ یرا برا یکار میخواه یپس ما م -فردا باشد 

 ن یآم...  "     کشید.   مخواهیش تال

 


