
 نامشخص  ینور و ثبات در زمان ها 

 ۱۱ـ  ۱، ۵ تسالونیکیان۱ 

و اّما دربارۀ وقتها و زمانها، ای  1

برادران، نیازی نیست چیزی به شما  

دانید که  زیرا خود نیک می2 .بنویسم

هنگام  روز خداوند همچون دزدی که شب 

زمان که   آن3 .خواهد رسید آید، فرامی

گویند: »صلح و امنیت  مردم می

  فرماست«، ناگهان هالکت بر ایشانحکم

سان که زن آبستن  نازل خواهد شد، بدان

 به درِد زایمان دچار شود، و از آن

 .گریزی نخواهد بود

اّما شما ای برادران، در تاریکی نیستید 4

 .تا آن روز چون دزد غافلگیرتان کند

زندان شما همه فرزنداِن نور و فر5

یا  5:6پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار6 .نداریمروزید؛ ما به شب و به تاریکی تعلق 

کنند،  خوابند، و آنان که مست میهنگام می خوابند، شب زیرا آنان که می7 .باشیم .۸”خویشتندار“؛ همچنین در آیۀ 

زرۀ  محبت را همچون لّق داریم، باید هوشیار باشیم، و ایمان و ما چون به روز تع اّما 8 .کنندهنگام مست می شب 

زیرا خدا ما را نه برای غضب، بلکه برای کسب  9 .پوش بر تن کنیم، و امیِد نجات را همچون کالهخود بر سر نهیمسینه

 5:10ه خفته،خاطر ما مرد، تا چه بیدار باشیم و چ که به 10 نجات به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است،

 .کنیدپس یکدیگر را تشویق و تقویت کنید، چنانکه اکنون نیز می 11 .با او زندگی کنیم .«مرده»چه زنده باشیم، چه  یعنی:

 

 

  شهی ساخته شده اند و هم ندهیدرباره آ ییها  لمیف لیدل ن یخواهد افتاد. به هم  ندهیدر آ یمردم دوست دارند بدانند چه اتفاق 

به   یازیابراز کنند. امروز ن ندهی خود را درباره آ  یها  ینیب شیبوده اند و هنوز هستند که دوست دارند پ یامبرانیپ

به ما   ا یبال ریآب و هوا و سا  رییدرباره تغ یعلم یها  ینیب شید. پیخواهد رس انیپا  هی ا یکه دن دیتا بدان دیستین یامبریپ

مقدس ،  کتاب . در دیخواهد رس انیبه پا  زیخود خواهد بود. و همه چ  ییدهند که جهان سرانجام در حد نها  یهشدار م

دوباره خواهد آمد.   یسیما ع  ونداست که خدا تیواقع نیا  یدر برا شتریشود و ب یمربوط م یکمتر به فاجعه ا امتیروز ق

 خواهد آمد تا زندگان   و از آنجا : "میکن ینامه رسوالن  به آن اعتراف م مانیدر ا  کشنبهیهمانطور که هر روز  قا  یدق

  یسوال مطرح م نینشده است. بلکه ا سوال که چه خواهد آمد ، مطرح نیدر کتاب مقدس ا":  .مردگان را داوری نماید و

ما انسانها پنهان مانده است.    دیبازگشت ، کامال  از د یسیکه خداوند ما ع   ی، هنگام وفت نیا   د؟یآ یبه ما م یسشود: چه ک 

دزد در شب    کیهان او همانند ا ندارد. ناگانتظار آن ر یرسد که کس یفرا م ی: روز داورمیدان یرا م زیچ  کیما فقط 

دهد که   یم حیتوض جواندختر ۱۰شد. مثل  میمتوقف خواه یسیدر انتظار ع زین انیح یاست که ما مس نیا خطر آنجاست.

 ند. آمد آماده نبود یسیکه ع یتمام شد. و وقت شانیروغن آنها در المپها  نی. بنابراستندیمنتظر داماد ن گریزن د ۵

را قطع کرده اند. در عوض ، آنها   یسیدر مورد بازگشت ع دیجوان ام یهستند که مانند آن دختارها  یادیاد زامروزه افر 

   یم دایکرونا پ ریهمه گ یماریضد  ب یدانشمندان سرانجام واکسن یکنند. چه زمان دایپرا   ینیزم یا ندهیدر تالشند تا آ

 یچالش ها  گریبا د میتوان ی چگونه م م؟یبر گردان  یعاد یندگبه ز بارهتوانست دو میخواه یکنند؟ باالخره چه زمان 

انتخابات در  هج ی درباره نت دیشد یبا نگران یاری، بس  سم ینو یخط ها را م نیا یوقت م؟ییا یبر خورد دار  ب یا یسخت دن

بالفاصله آشکار نشود ،   ا یباشد  یانتخابات جنجال جهیافتاد اگر ...؟ اگر نت یکنند. چه اتفاق م یفکر م کا یمتحده امر االتیا

که ما   ست ین نیبکشاند؟ منظور من ا یگریرا به فاجعه د ا یمتحده و همه دن االتیتواند ا یم ا یخواهد افتاد؟ آ یچه اتفاق 

 یح یمس تیاز مسئول یبخش نیموارد ها همچن نی. امیجهان جدا کن نیاز سواالت ا یاریخود را از بس دیبا    انیح یمس

در شهر   طیشرا نیبه دنبال بهتر  حانیاست که ما مس  نی. و مهم امیرفتار کن رانهیپذ تیمسئول ست یز طیکه با مح  ماست

 . میافراد دار رینسبت به سا  یکامال متفاوت دگاهید  م،یکن ینگاه م ندهیکه به آ یوجود وقت نی. و با امیباش

 یافتد دارا یم ا یدن نیکه در ا یاز اتفاقات  یاریدهد. بس ینگاه را به ما نشان م نیها ، پولس ا یکیبه تسالون ینامه ا در

ما  رایتوانند ما را نگران کنند ز یتوانند ما را نگران کنند. آنها نم یموارد نم نی ا نیاست. بنابرا یزمان  ت یمحدود کی

. و از آنجا میریگ یدر المان را جشن م واریروزها ما جشن سقوط د نی. امینیب یدر خدا م ار ندهی آ ا،یدن نیا ندهیدر کنار آ

را مالقات کرده ام که به وضوح آنچه را که هنگام   یادی، من اکنون افراد ز میکن یم یزندگ گیپز یدر ال نجا یکه ما در ا

و همسرش را به خصوص   ش یکش کی زا یکنند. من گزارش یم فیآنها اتفاق افتاده توص یبرا واریسقوط شدن د



گفته شد   یکرد. وقت یم یچندان دور از مرز غرب  آلمان زندگ و نه کوچک  ی با همسرش در دهکده ا ی . ودمید ریچشمگ

دهه ها به شدت ممنوع بود   یخواستند آنچه را که برا یکردند. همه آنها م  ی، کل روستا از مرزعبور ممرزها باز است 

خودش   ش یشود. کش ده ید یبود. قرار نبوده کس یگزارش داد که کل روستا خال   شیبروند! کش آلمانانجام دهند. به غرب 

بار آنچه را که قبال   نیاول یرفت. و برا سا یه کلاز مرز عبور نکرد. حداقل نه بالفاصله ، در عوض ، او با همسرش ب

 یبلند باز یو آواز خواندند و با آواز و ارگ با صدا دند کامال  گشورا  سا یکل ینبود انجام دادند ... آنها درها  ریامکان پذ

که   یانداز شد . آرامش نیدر کل روستا طن یسرود مداح   یکه آهنگ ها  ی بگو!" ، به طور شیا را ستا کردند: "اکنون خد

باز  ۱۹۸۹ رنوامب ۹جهان است. مرز در نیبا حوادث ا انیح یاز نحوه برخورد ما مس یکار انجام دادند نمونه ا نیآنها با ا

از آسمان که   یدر مورد آن گزارش دادم. اما با آگاهکه من  ی شیکش نیداشتند. همچن یمورد سرخوش نیدر ا یاریبود. بس

در زمان باز شدن مرزها. ما   نیباز شده است، به او پناهگاه آرامش داده است. در زمان کمونسم و همچن شیدتها پم

  یو آرام م اریشوند هوش یناراحت م گرانیکه د یی.  اما ما در جا میستین ری أثت یجهان خود ب عیدر برابر وقا  انیح یمس

 یتئاتر نیدر چن ییروشنا  یها  نیتئاتر. تکنس شینما  کیافتد مانند  یآنچه در جهان ما اتفاق م نندیب یم انیح ی. مسمیمان

در حال صحبت است ،   گرانیازاز ب یکیکه  یانجام دهند. هنگام ینورپرداز نهیرا در زم یادیز یتوانند کارها  یم

را با  گریباز ییروشنا  ی ها  نیت تکنساوقا  ی مانند. گاه یم یباق  کیتار گرانیکه د یشود در حال  یناگهان  روشن م

 ریرا تبع تیفقط  واقع ینورپرداز نیکند. اما ا یم جادیا یمنف ا یحالت احساس مثبت  نیکنند. ا یروشن م  رهیت یرنگ ها 

 نیکه در ا یاتفاقاتاز  یاریبس د یگو یدارند. پولس امروز به ما م یکسانی ییشود ، همه روشنا  ع کنند. اگر برق قط یم

هستند. و   یحقهباز کی. آنها فقط ستندین یواقع یزیاست. آنها چ  یصحنه ا یچراغ ها  نیبه چن هیافتد شب یما م یبرا ا یدن

ما کامال  متفاوت است.    یبا نور خدا  . دیخواهد رس انیکرد ، به پا  ی، آنچه امروز ما را نگران م یبعد از مدت کوتاه

خداوند پر از عشق ، نور و گرما است. و نور خدا مثل چراغ  کند.  یحضور خدا را ثابت م نور خدا  در اطراف ما 

که ما چه   د یگو یکند و به ما م یخدا ما را با نور خود روشن م نیصادق است. و ا  شه ی، رفتار خدا  هم ستیصحنه ن

نور خدا ما را   میده ی، اجازه م میت! و چون ما فرزندان خدا هسمیکجاست. ما فرزندان خدا هست ا و آبرو م میهست یکس

که   میدان یم رایز میغافل شو ا یاز نوردن میتوان ی.  ما ممیما را حرکت کن میاجازه نده یگرینور د چیکند و ه ییراهنما 

 ما را رقم زده است:  ندهیآ شیپ یخداوند مدتها  رای. زمیدر خدا  دار یا ندهیواقعا  آ

که   10نکرده است ،  نییتع حیمس یسیپروردگار ما ع ق ی، بلکه نجات ما را از طر نساخته یخدا ما را عصبان اریز 9   

 م یکن یبا او زندگ میبخواب ا ی میشو داریما درگذشت تا ب یبرا

خدا در کنار ماست.   ر،یپ ا ی فیو ضع ریبا وجود  فق نیو همچن نیغمگ ا ی ماری. با وجود بمیدار ندهی، در خدا همه ما آ بله

قرار دارند   یبیکه در بحران مه یبه افراد نیکرونا هستند درخشد. و همچن  یریرا که نگران همه گ یادنور خدا هم افر

، ما را   میکرد افتیدر یسیع قیدر پرتو خدا هستند. نجات که از طر یسیع قیاز طر رایدارند ز ندهیدرخشد. همه آ

 یبزرگ و خطرناک اریبس یما توسط موج ها  . میهست ییا یفانوس در کیما مانند  یسیع قیدارد. از طر یمحکم نگه م

  نیزم یرو نجا یما در ا ندهیسرنوشت ما بر ما و آ رای. چرا؟ زمیشو ی. درست است. و اما ما متوقف نممیشو یضربه م

  یافتد نگاه م ین ما اتفاق مکه در جها  ییزها یبه چ  ارانهیبنا نشده است ، بلکه بر اساس خدا ساخته شده است! ما هوش

ما در آنجا مهر و موم   ندهی. آمیدان  یبرقرار شد ، م یس یع قیکه از طر یدر مورد نجات یاریما ما به همان هوش. امیکن

 ازیدهد ، بلکه هم اکنون. االن  هرکجا که   ن یبه ما نمدر بهشت   ندهیمهر و موم تنها در آ نیشده و ثابت است. و خدا ا

دهد تا ما را در برابر  یم ی. خداوند به ما زرهمیبکن دیبا  یچه کار  میدان ینم گرید یدهد. مخصوصا  وقت یبه ما م میدار

کند.   یهستند ، محافظت م ا یدن نیکه در ا  طانیش یرها یو عشق بدن ما را از ت مانیکند. زره پوش ا تیحمالت جهان تقو

که در انتظارمان   یبه رستگار یمنیو تلخ کند. و به عنوان کاله ا  نیل سنگما را د ا یدن نینفرت از ا میده یما اجازه نم

 . میدار دیاست ام

   

را  ییکه خدا امروز و فردا چه قدمها  میانتظار داشته باش یزندگ نیدر ا جانیبا ه میتوان یاست که از قبل م لیدل نیهم به

دور  میدار که در خدا و در آن قرار یا ندهی. آمیریگ  یرا جشن م یاست که ما مراسم عباد لیدل نیدارد. به هم یبرم

 نی.او  در حال حاضر وجود دارد! آمستیو روز آخر با ما ن ردافقط ف یسیع رایشود. ز  ی. االن شروع مستین
 


